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EL GRAN PROBLEMA 
L'emergència habitacional a Mataró s'accentua:

pisos buits, falta de lloguer social i desnonaments
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Taxacions gratuïtes

Mataró · Av. Maresme, 201 (Davant estació) - Tel. 93 790 81 64

Valorem la seva peça amb les més altes 
garanties de cotització, seguretat i serietat

COMPREM OR · RELLOTGES · DIAMANTS · PLATA
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¿VEN EL SEU PIS?
...DONCS JA TÉ UN REGAL

SOLS PER ENCARREGAR-NOS 
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

CÈDULA d’Habitabilitat.
CERTIFICAT Energètic.

...HERÈNCIES??

Ho fem tot nosaltres!
Sols per ENCARREGAR-NOS la 

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

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

Pl. Cuba, 48, Mataró • info@sucasa.es

Tl. 93 757 12 82 

..HERÈNCIES??

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

aicat 4129

308.000€

ÁTICO CON TERRAZA
Ref. 12934 VIA EUROPA: Ático dúplex 
con tza sup. 50m2 excelente estado. 
75m2. Salón com. con balcón. Cocina 
nueva, galería. 2 dorm. 2 baños. Zona 
solarium/chillout! 

T

157.000€

VISTAS DESPEJADAS
Ref. 12803 JTO. SORRALL: Vivienda con bo-
nitas vistas. Muy luminoso. 90m2, salón 22m2, 
balcón 8m2. Cocina grande office. 4 hab. (2 dob). 
Gran galería. Baño compl. ducha, aseo cortesía. 
Ascensor. Calef. Gres. Carp. ext. aluminio!

T

199.000€

PISO + PARKING
Ref. 12901 SEMI CENTRE-JUNTO C/BIADA: Buena ocasión por cualidades. 
Vivienda 108m2 + pl. aparcamiento. Bien orientada, muy exterior y óptimo es-
tado. 3 dorm. amplios. Salón com. 24 m2, balcón 13 m2 sol. Cocina buenas me-
didas, galería 10m2. 2 baños (1 suite). Suelos parquet. Calef. y A.A. Parking incl!

T

137.950€

BUENA COMPRA
Ref. 12884 JTO CTRA. MATA: ATENCIÓN!!! Vivienda 95m2, alto con ascensor 
y buena imagen. Luminosidad y perfecta imagen. 4 dorm. Salón com.amplio. 
Balcón buenas medidas. Gran cocina perfecta, office luz natural. Baño compl. 
+ aseo. Suelos gres. Ext. aluminio blanco. Arm. emp. Calef. IMPECABLE!!! 

T

160.000€

BIEN SITUADO
Ref. 12933 JTO. PL. GRANOLLERS: ATEN-
CIÓN!! Alto con ascensor. Muy luminoso. Para re-
formar. 80m2. 3 dor (2 dobl.) Salón com. soleado 
con balcón. Baño. Cocina con galería grandes di-
mensiones Bien situado, zona activa y comercial!

T

248.000€

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

T

132.000€

FRENTE PARQUE
Ref. 12929 CERDANYOLA: Excelente piso de 
2 habit. delante Parque Can Tuñí. Con ascensor. 
Reformado. Está alquilado, ideal inversores. Ex-
celentes vistas. Práctico y funcional. Llame y pi-
da más información!!

T
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 ciutat
Mataró aposta per cooperatives 
per abaixar el preu del lloguer

 ciutat
Mil persones es concentren per 
demanar la llibertat dels Jordis

 reportatge
L'emergència habitacional de 
Mataró, un drama creixent

 esport
Històrica primera victòria del 
Mataró Parc Boet a Estatal

 cultura
Orpheus XXI arriba ple de 
missatge al Monumental

 perfi l
Àlvar Espinosa, 
facilitar l'acord
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Festival de 
l'efímer

L’ENQUESTA

Creus que es fa prou pel 
dret a l'habitatge?

86,7% No
12% Sí
1,2 % Ns/Nc

MISERABLES

LA PREGUNTA

Tens un record especial 
pels difunts amb motiu de 
la diada de Tots Sants?

DRET A L'HABITATGE

APLAUDIT:  Diumenge va bai-

xar defi nitivament el teló un dels 

muntatges més exitosos de la Sala 

Cabanyes. De ben segur que serà re-

cordat durant molt de temps. Bravo!

CASTIGAT: Les dades demostren 
que l'emergència habitacional ja 
és el gran problema de la ciutat.
Les entitats demanen més política 
i més inversions públiques.

VOTA L'ENQUESTA A:

Opinió: Lluís Martí

 La va encertar de ple l’organització del Concurs de Castells de 
Tarragona quan, uns anys enrere, va adoptar el lema  "L’espectacle 
casteller més gran del món",  un gest amb què foragitava l’ame-
naça de llufes xarones que alguns, ben o malintencionats, volen 
associar a les activitats d’arrel tradicional.

La idea era enunciar als conceptes "diada" o "actuació" i assumir 
que es tracta bàsicament d’un espectacle –respectuós amb la ma-
tèria que l’alimenta i amb els seus protagonistes, els castells i els 
castellers respectivament–, però declarant, sense subterfugis, que 
es tracta d’un gran espectacle. I, com a tal, es fa més evident que 
mai com l’escenari, el paisatge de fons, doten de major o menor 
magnitud una mateixa seqüència; com la posada en escena i els 
tempos esdevenen clau en el resultat fi nal del relat.

Fet i fet, la tríada de castells descarregats de forma contundent pels 
Capgrossos en el seu #millorconcurs no igualava, en conjunt, les 
millors actuacions completes de la colla assolides en altres places 
i diades de prestigi.

Però, tot i això, el resultat fi nal del diumenge 7 d'octubre transcen-
dia el que la colla blau marí havia assolit fi ns ara: la desimboltura 
voraç davant els reptes majúsculs i la recuperada determinació i 
seguretat de les seves primeres intervencions a l’antiga plaça de 
toros. Dosifi cant assaig i emocions, aprenent a gestionar les llar-
gues esperes i tot allò que no es pot assajar. Llicenciats en una plaça 
amb molts condicionants que la fan dura, difícil, però al mateix 
temps agraïda i espectacular.

Com sempre, ha estat una delícia gaudir de la imatge del mar de 
camises de colors tenyint el que va ser en altres temps la sorra de 
la plaça, com una natura viva on brollen castells amb pinzellades 
efímeres; gaudir del privilegi de descobrir la complexitat intrínseca 
en cada soca, en cada folre, en la tasca ingent de coordinar tanta 
gent de tants llocs i de tan lluny. Una experiència irrenunciable.

Davant de tot

Davant de tot 1839.indd   1 17/10/2018   18:34
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visitmataro.cat

VISIT 
MATARÓ

M1 Trenet gratuït
Pl. de Santa Anna - 
TecnoCampus

M2
Bus gratuït
Estació Renfe - 
TecnoCampus

M3 Renfe 
30% de descompte
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FORMAR PER TREBALLAR   
Mataró comença a implementar la FP Dual, en què instituts i 
empreses s’involucren en l’aprenentatge de l’alumne

PORTADA EL TOT 1597.indd   1 16/10/13   11:41

 Foto antiga Les portades

L'estació de Mataró

neoclàssica, situada davant el 
carrer de Sant Agustí. L'actual es-
tació va tenir molta anomenada 
en el temps de la seva construc-
ció per la sala d'espera i el cafè 
restaurant. Actualment moltes 
de les seves dependències són 
privades o tancades però l'edi-
fici resisteix impassible al pas 
del temps amb el color rogenc 
característic.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 El dia 28 es commemoraran 170 
anys de l'arribada del primer fer-
rocarril de la península Ibèrica a 
Mataró, procedent de Barcelona. 
Aquell cèlebre primer tren, pro-
jecte personal de Miquel Biada, 
es va aturar en el que era una 
primera estació, que no és l'es-
tació que coneixem ara.  L'actual 
estació va ser construïda l'any 
1905 en substitució de l'antiga, 

si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot

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

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

Foto antiga 1839.indd   1 17/10/2018   17:30
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JOVE DE L’ANY VINENT
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C.C

Una cooperativa per abaixar els lloguers   
L'Ajuntament impulsa amb fons europeus una iniciativa per rehabilitar pisos vells  
en desús, posar-los al mercat i llogar-los a preus assequibles

Habitatge: Redacció - ACN

 Mataró posarà en marxa una 
cooperativa d'habitatge amb l'ob-
jectiu de captar els milers de pisos 
vells i en desús que hi ha a la ciutat 
per rehabilitar-los i destinar-los a 

lloguer assequible. Es calcula que 
hi ha uns 3.400 pisos buits a la ciu-
tat i s'espera que mobilitzant-los 
es pugui influir en el conjunt del 
mercat. 

Només en l'últim any, el preu 
del lloguer s'ha disparat un 33%, 

i el projecte aspira també a re-
vertir la tendència. Els socis de la 
cooperativa seran els propieta-
ris dels pisos, els industrials que 
s'encarregaran de rehabilitar-los 
i la mateixa administració, que 
inicialment s'encarregarà de la 

Les explicacions

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

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 Cooperativa lloguers.indd   2 17/10/2018   17:37



C.C

ACN

Una cooperativa per abaixar els lloguers   

gestió dels habitatges fins que la 
cooperativa pugui funcionar de 
manera autònoma.

També tindran un paper des-
tacat altres socis, com la Unió de 
Cooperadors, que aixoplugarà el 
projecte; la Diputació, que s'en-
carregarà de l'assessoria jurídica; 
la Fundació Jovent dels Salesians, 
que forma joves en risc d'exclusió 
perquè s'incorporin al mercat la-
boral a través de les obres de re-
habilitació dels pisos, i la UAB i 
el TecnoCampus, que avaluaran 
el projecte.

2,5 milions europeus
El projecte tirarà endavant gràci-
es al finançament de 2,5 milions 
concedit per la UE dins el pro-
grama Urban Innovative Action, 
que ajuda les ciutats que proposen 

 
Es calcula que a Mataró hi ha prop de 3.400 pisos desocupats 
–un 25% en mans d'entitats financeres–, molts dels quals reque-
reixen algun tipus de rehabilitació per poder-los fer habitables. 
Si a través de la cooperativa es poden mobilitzar bona part 
d'aquests immobles, això podria arribar a tenir un impacte en 
el conjunt del mercat.

I és que si l'oferta de pisos augmenta –i apareix un nou estoc 
de pisos acabats de reformar i a preus assequibles– la previsió 
dels experts és que en l'àrea d'influència de Mataró els preus 
del lloguer baixin. "Mobilitzant aquest habitatge buit es cobrirà 
una demanda real de lloguer assequible a la ciutat", assegura 
la regidora d'Habitatge, Elisabet Ruiz.

"Volem arriscar i buscar solucions diferents", ha afegit l'alcalde 
de la ciutat, David Bote. "Volem generar consciència per influir 
en el mercat de lloguer. Sabem que és una tasca molt difícil, 
però en altres països d'Europa els ha funcionat", ha explicat 
Bote en al·lusió a l'exemple dels Països Baixos.

Milers de pisos pendents 
d'una reforma

L'estoc d'habitatge buit 
s'uneix sovint a la dificul-
tat econòmica dels pro-
pietaris per invertir-hi i és 
precisament això el que 
dona sentit al projecte: 
"Ara explorem la possibi-
litat de contribuir a posar 
al dia els habitatges a 
canvi d'un sistema de llo-
guer que permeti obte-
nir habitatge assequible", 
afirma el cap d'habitatge

solucions creatives per resoldre 
problemes urbans. Mataró és l'úni-
ca ciutat de l'Estat espanyol que ha 

obtingut finançament en la convo-
catòria d'enguany en la categoria 
d'habitatge.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1839 del 19 al 25 d'octubre de 2018
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Objectiu: més pisos al mercat de lloguer 
La iniciativa "Lloguem" ha de permetre que surtin a lloguer assequible casos com els 
dos pisos amb lavabo compartit al centre de Mataró de la Paqui i l'Enric

Habitatge: Redacció - ACN

 Un dels casos que compleix els 
requisits per incorporar-se al pro-
jecte "Yes we rent", que impulsarà 
l'Ajuntament amb suport europeu, 
és el de la Paqui i l'Enric. Aquesta 
parella del centre de Mataró té un 

immoble en molt mal estat que, a 
més d'una reforma, necessita mo-
difi cacions estructurals per poder 
tenir sortida al mercat. Es tracta 
d'una planta amb dos pisos con-
nectats per un únic lavabo, que 
dona servei a les dues estances.

Perquè aquests pisos puguin ser 

llogats caldria renovar totalment 
les dues cuines, tornar a separar 
els immobles i fer que cadascun 
tingui el seu propi lavabo, a més 
de fer-hi una actualització general 
pel que fa a tancaments, terres, 
ventilació i pintura, entre altres 
actuacions.

Exemple d'un dels pisos que podrà sortir al mercat gràcies al programa ACN 
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Ciutat
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"L'habitatge està molt bé però 
econòmicament no podem fer 
front a la reforma", assegura Paqui 
Berrocal. Ara espera que mitjan-
çant la col·laboració públicopri-
vada que planteja l'Ajuntament 
es pugui fer la inversió que cal per 
actualitzar l'immoble. A canvi, els 
pisos se cediran a lloguer social: 
"Sabem que la situació de l'habi-
tatge a Mataró és complicada".

El paper de l'Ajuntament
Mentre la cooperativa no es posa 
en marxa, és l'Ajuntament qui as-
sumeix directament tota la gestió 
per fer la reforma i posar el pis a 
lloguer, però l'objectiu és que els 
casos que arribin a partir d'ara 
es puguin autogestionar des de 
la nova cooperativa: des del par-
ticular que cedeix el pis fi ns als 
industrials que l'arreglen.

El projecte “Lloguem” (“Yes we rent” en anglès) s’emmarca en 
el Pla Local d’Habitatge 2018-2023, la iniciativa Mataró 2022 
i el compromís en la promoció del cooperativisme. El seu 
objectiu és trobar solucions a l’escassetat d’oferta de lloguer 
assequible (diferent del lloguer social) basades en l’economia 
social i cooperativa. En concret, impulsarà la creació de fór-
mules cooperatives entre demandants d’habitatge de lloguer 
(cooperatives de llogaters) que permetin oferir condicions 
favorables a propietaris d’habitatge i generar una oferta de 
lloguer assequible i estable a llarg termini.

D'una banda, el projecte oferirà incentius als propietaris que 
optin per incloure el seu habitatge en el programa:

a) Obres de rehabilitació de l'habitatge. 
b) Subvencions a fons perdut per a actuacions d’eficiència 
energètica dels habitatges. 
c) Una garantia absoluta de cobrament per mitjà d’un fons de 
garantia propi. 
d) Beneficis fiscals en impostos municipals com l’IBI o la plusvàlua. 
e) Gratuïtat en la gestió del lloguer.

A canvi de la millora del patrimoni i de la seguretat en els 
ingressos, es negociarà una retribució que serà justa per al 
propietari i alhora assegurarà l'accés a l’habitatge.

Els habitatges seran rehabilitats per mitjà de programes d’inser-
ció laboral de persones vulnerables i garantiran uns estàndards 
de qualitat òptims i acordats amb el propietari. Es busca així 
potenciar l’ocupació entre persones amb dificultats d’inserció.

Objectius i avantatges 
del programa

3

El projecte té una durada 
de 3 anys i es preveu que 
s’iniciï a mitjans del 2019, 
un cop enllestida la fase 
preparatòria

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anunci tot mataro.pdf   4   28/09/18   12:40

núm. 1839 del 19 al 25 d'octubre de 2018

Obertura 3-4 pisos.indd   3 17/10/2018   16:32



Restes de l'huracà Leslie al seu pas per Mataró com a tempesta tropical

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

D.Ferrer / 
Cedides

Cedida 

ACN 

ACN 

Tot 2 imatges temporal.indd   1 17/10/2018   15:45



Descompte del 50% en tots els vidres progressius, aplicable per la compra d’unes ulleres graduades completes. Promoció vàlida del 24-9-2018
al 22-11-2018 per a membres del programa Privilege (PVP targeta Privilege: 18€.)

C/ Barcelona, 8
Mataró Parc

Sin título-1   1 16/10/18   9:28



Societat: Redacció

 Dimarts feia un any de l'in-
grés a presó preventiva de Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart, presidents 
de l'Assemblea Nacional Catalana 
i Òmnium Cultural, respectiva-
ment. La mobilització per la seva 
llibertat va sortir al carrer puntual 
amb el primer aniversari, posant 
de manifest la ràbia per tot un any 
d'empresonament. 

A Mataró la concentració va 
prendre forma de mobilització, 
en la línia del que ja s'ha convertit 
en habitual des de fa un any, amb 

Un miler de persones es concentra amb la presència 
dels pares de l'expresident de l'ANC

prop d'un miler de congregats. 

Els pares de Sànchez
Entre els assistents destacaven els 
pares de Jordi Sànchez, que van 
triar la convocatòria mataronina 
entre totes les que en el mateix 
dia i hora es feien a tot Catalunya.  
La presència dels familiars va en-
tendrir i enrabiar a la vegada els 
congregats que responien a l'es-
lògan de la concentració "Un any 
de vergonya, un any de dignitat'.

Els congregats, entre els quals 
dominava el color groc de solida-
ritat amb els presos polítics, van 

Clam per la llibertat dels Jordis un any després 
del seu empresonament

La concentració de dimarts amb motiu d'un any de presó preventiva decretada per als Jordis

Dos moments de la concentració, que va comptar amb els pares de Jordi Sànchez

 Daniel Ferrer 

 Daniel Ferrer 

cridar consignes contra la condició 
de presos de dos líders civils com 
Cuixart i Sànchez. 

Un any presos
Ja fa un any que els dos Jordis es-
tan privats de llibertat, després 
que primer l'Audiència Nacional i 
després el Suprem, amb els jutges 
Lamela i Llarena d'instructors,  els 
acusessin de sedició i rebel·lió per 
la seva actuació en els recordats 
20 i 21 de setembre del 2017 i les 
mobilitzacions arran de l'entrada 
de la Guàrdia Civil a diferents edi-
fi cis de la Generalitat. 

núm. 1641 del 19 al 25 de setembre de 2014Ciutat

Tot 1 ciutat concentracio jordis.indd   2 17/10/2018   12:55
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1

 Anna Aluart 

Cerdanyola és un barri popular amb molts espais compartits  D.Ferrer 

El barri independent
Cerdanyola és el gran barri popular de la ciutat, té més 
de 35.000 habitants i un sentiment de pertinença únic

Cerdanyola

Barri
a barri

Tot barri 20-25.indd   2 17/10/2018   15:19



Cerdanyola és el barri per excel-
lència de Mataró. El primer que 
es va crear, el més poblat, el més 
popular. Tant, que fins i tot no es 
pot explicar el seu dia a dia, la ma-
nera de ser de la seva gent, sense 
un esperit d'afirmació pròpia que 

molts cops pren directament na-
turalesa de distinció envers la res-
ta de ciutat. "Això és Cerdanyola, 
no és Mataró", ens diu en Juan 
amb un sentiment que desperta 
ràpidament la simpatia dels seus 
companys de bancada, prenent 
el sol, tots grans i amics. Escrutar 
el perquè d'aquest sentiment, 
que per als més agosarats quasi 
ocasionaria un cas de separa-
tisme municipal, ens pot dur a 
identificar-ne les causes. N'hi 
ha d'històriques, de polítiques i 
fins i tot de sentimentals. 

Cerdanyola va néixer com un 
apèndix, el primer barri lluny del 
nucli, i durant dècades va créixer 
i funcionar com un ens pertinent 
però no connectat amb la resta 
de Mataró. A més, la seva prò-
pia orografi a i urbanisme, amb 
la divisió entre les parts nord i 
sud inclosa, podrien confi gurar 
plenament una unitat en si. 

I també hi ha un recel envers la 
gestió municipal i un sentiment 
heretat dels anys de més lluita 

veïnal. "Aquí el que tenim és per-
què ho batallem, tot ho hem de 
reclamar", afi rma contundent el 
mateix interlocutor. 

Una de les associacions de 
veïns més bel·ligerants, movi-
ments com els contraris a les zo-
nes blaves o el recent del punt 
fl uor, una parròquia potent com 
Maria Auxiliadora, la zona del 
Sorrall o el mercat reforcen la idea 
predominant: Cerdanyola no és, 
però podria ser, independent.

Juan Gómez

"L'Ajuntament només es 
recorda de Cerdanyola quan 
s'acosten les eleccions, 
durant quatre anys és com 
si nosaltres i Mataró fóssim 
dos pobles diferents"

 Fotografia 

 Anna Aluart 

El que segurament molts dels pseudoseparatistes de 
Cerdanyola ignoren és que, de fet, fa dècades el barri va 
arribar a funcionar com un ens propi dins de Mataró i fins i 
tot va tenir un alcalde propi. El 1950 unes 1.000 persones ja 
vivien a Cerdanyola i la distància envers la resta de ciutat, 
així com la necessitat de gestionar i controlar un territo-
ri en creixement, van dur l'alcalde franquista Emili Albó a 
nomenar un alcalde de barri, Daniel Mataró Soler. Ell vivia a 
Cerdanyola i era una personalitat rellevant de l'antic veïnat. 
Amb el nomenament li van correspondre funcions de promo-
ció i control i fer de referent per als veïns.

El barri  va tenir un  alcalde propi

núm. 1839 del 19 al 25 d'octubre de 2018
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Rosselló, 4
08303, Mataró

tel. 937 995 187

Expenedoria nº 22

 Cerdanyola tindrà una pista poli-
valent coberta per a usos esportius 
i cívics el 2019. En concret, s’ubica-
rà a la cantonada del Camí del Mig 
amb el carrer de l’Estadi, on ara hi 
ha el Camp Municipal de Futbol 
Enric Pujol, un camp de sauló que 
puntualment s’utilitza per a festes 
del barri i esdeveniments similars. 

El resultat de l’actuació serà un 
espai cobert de 45 x 35 m amb 
una superfície de 1.575 m², que es 
podrà utilitzar com a dues pistes 
transversals de bàsquet de 28 x 
15 m o una pista longitudinal de 
futbol sala/handbol de 40 x 20 m. 
S’equiparà amb 4 cistelles de bàs-
quet i 2 porteries. La coberta tindrà 

Cerdanyola tindrà una pista 
polivalent coberta
Es construirà el 2019 al costat de la zona esportiva 
i podrà acollir esports o actes de fins a 3.000 persones

Recreació de com serà la pista poliesportiva coberta  Cedida 

Semblant al Millán

El futur espai polivalent 
cobert de Cerdanyola re-
cordarà la pista adjacent 
de l'Eusebi Millán, al Pla 
d'en Boet. De fet, la co-
berta d'aquesta pista va 
ser una de les primeres in-
versions de la dècada per 
part de l'Ajuntament i ara 
es replicarà a Cerdanyola. 
D'aquesta manera es gua-
nyen espais per a tot tipus 
d'esdeveniments.

barri a barri Cerdanyola
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SERVEIS QUE OFERIM A LA FARMÀCIA:  
•  Elaboració pròpia de fórmules magistrals.
•  Farmacogenètica i medicina preventiva.
•  Dermofarmàcia.
•  Assessorament nutricional personalitzat.
•  Deshabituació tabàquica.
•  Homeopatia.
•  SPD.
•  Flors de Bach.
•  Nutrició infantil.
SERVEIS QUE OFERIM A L’ORTOPÈDIA: 
• Ortopèdia a mida acreditada per CatSalut
(dispensació de PAO).
• Consulta d’ortopèdia personalitzada. 
• Plantilles a mida.
• Calçat.
• Ajudes dinàmiques:
• Incontinències.

Passeig Ramon Berenguer 73-75 Mataró
farmaciacoronasubirana@cofb.net
Tel. 937 579 093 · Fax. 937 571 718
www.farmaciacoronasubirana.com
      farmaciacoronasubirana

T’OFERIM UN
NOU SERVEI:

Estudi biomecànic
de la marxa

El projecte té un pressu-

post previst de 934.772,79 

euros, que inclou també 

l’escomesa d’aigua que 

assumirà la societat mu-

nicipal Aigües de Mataró, 

SA. Es tracta d’una de 

les actuacions incloses 

al Pla d’Actuació Integral 

de Cerdanyola, que es va 

aprovar al mes de juny 

com a resultat d’un treball 

conjunt amb representants 

de les entitats del barri 

i membres del Consell 

territorial - Es preveu 

que les obres tinguin una 

durada de 9 mesos. Abans 

de l’inici, el projecte ha de 

superar els tràmits previs 

habituals.

34.000 euros de 
pressupost

Imatge virtual del nou espai  Fotografia 

una estructura metàl·lica a base 
de pilars i encavallades amb un 
revestiment de xapa d’acer perfo-
rada i prelacada que minimitzarà 
la possible entrada d’aigua de la 
pluja. Es tractarà, per tant, d’una 
coberta ventilada no estanca ni 
aïllada acústicament. 

A més de l’ús esportiu, el pro-
jecte preveu possibles utilitzacions 
especials de l’espai amb activitats 
de pública concurrència, amb un 
aforament màxim de 3.150 perso-
nes. L’equipament tindrà un enllu-
menat format per 48 projectors de 
tecnologia led i també un sistema 

d’emergència.

Lavabos independents

La nova pista disposarà d’una en-
trada accessible a través del carrer 
de l’Estadi, a més de l’accés en 
rampa des del Camí del Mig. Es 
preveu ampliar la vorera del car-
rer de l’Estadi ajustant el límit de 
la parcel·la a la tanca de la pista. 
Es construirà un mòdul de servei, 
equipat amb dos lavabos públics 
i un magatzem que podrà ser uti-
litzat de manera independent a 
la pista.
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Julián Canalejo, amb el Batman característic de l'establiment, coneguda pels nens com "la botiga del Batman"

"Faria falta una unió de 
botiguers pròpia del barri"
Julian Canalejo és veí del barri i responsable de 
La Fábrica del Cartucho

 Daniel Ferrer 

barri a barri Cerdanyola

Tot barri 20-25.indd   6 17/10/2018   15:19
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 Quina és la teva vinculació 
amb el barri?

Jo soc de Cerdanyola de tota la 
vida. Vaig néixer aquí i sempre hi 
he viscut. Vaig estudiar primer al 
Tomás Viñas i després al Miquel 
Biada. És a dir, que estic totalment 
implicat amb el barri, de sempre.

Per això vas obrir La Fábrica 
del Cartucho al barri.

Sí. Vam aprofitar un programa 
d'ajudes de l'Àrea de Promoció 
Econòmica anomenat "Aixequem 
persianes". Es podia bonificar la 
taxa per incentivar la implemen-
tació de comerços i vam veure en 
quin àmbit podíem millorar el tei-
xit comercial del barri. Vam veure 
una oportunitat amb el negoci dels 
cartutxos de tinta i vam obrir fa un 
any i mig. I la veritat és que en faig 
una molt bona valoració.

Però sou 'fàbrica' més que bo-
tiga. Com funciona?

Tenim venda, també, però el nostre 
negoci principal és que omplim 
cartutxos de tinta, és a dir, que la 
gent pot portar els seus cartutxos 
buits i nosaltres els reomplim i 
donem una garantia total que els 
servirà. Així s'estalvien un 60 per 
cent del preu que els costaria un 
cartutx nou. A més, un dels nostres 
té una mitjana d'un 30 per cent 
més de tinta. I amb total garantia, 
insisteixo.

Què és el que t'agrada més 
del barri?

Com a veí m'hi sento molt còmode, 
i per això hi he viscut tota la vida. 
M'agradaria destacar com una de 
les seves virtuts la convivència en-
tre la gent, per més cultures i orí-
gens  diferents que hi hagi entre 

tota la seva població.

Què hi trobes a faltar o què 
milloraries?

La crisi ha afectat el barri i la seva 
gent, i potser faria falta més in-
versió o dinamització del teixit 
comercial. Serien necessaris més 
programes com "Aixequem persi-
anes". Al barri hi ha molts locals 
buits que ara s'estan omplint a poc 
a poc, però segurament falta una 
empenta més, amb ajudes, incen-
tius, més programes. Crec que és 
important que els comerciants no 
facin només la seva pròpia tasca, 
que òbviament és fer negoci, sinó 
que treballin més en xarxa per di-
namitzar comercialment el barri 
i la seva gent. Que fem més tasca 
social. Potser estaria bé una unió 
de botiguers pròpia que ajudés a 
posar en marxa iniciatives com 
fires pròpies, com hi ha en zones 
com el Centre.
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 La Mostra d'Entitats de 
Cerdanyola celebra enguany el 10è 
aniversari amb un extens programa 
d'activitats. Les diferents associa-
cions, sota el paraigua de la TEC 
(Taula d’Entitats de Cerdanyola) 
i amb la coordinació de l'Agèn-
cia de Suport a l'Associacionis-
me de l'Ajuntament de Mataró, 

promouen dos dies de celebració 
conjunta.  El dissabte 20 d'octubre, 
a partir de les 18.30 h a la sala de 
conferències de l'Institut Miquel 
Biada, es podrà gaudir del recital 
de poesia a càrrec de l'Associació 
Cultural de Cerdanyola i de la re-
presentació teatral de la mà del 
Col·lectiu de Teatre EPMA.

10 anys de Mostra d'Entitats
Les entitats del barri programen dos dies d'espectacles 
i demostracions el 20 i 21 d'octubre

Imatges d'arxiu de la Mostra d'Entitats de Cerdanyola  Cedida 

El diumenge 21 d'octubre, la 
plaça de l'Onze de Setembre serà 
la seu de la Mostra d'Entitats. S'hi 
ubicaran més d'una vintena de 
paradetes de les diferents associ-
acions i es podrà gaudir de la seva 
activitat. La celebració comença-
rà a les 9.45 h, amb la tradicional 
cercavila, que sortirà de la plaça 

barri a barri Cerdanyola

Tot barri 26 a 29.indd   2 17/10/2018   16:15
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El barri de Cerdanyola de 

Mataró és el territori de la 

ciutat amb més diversitat 

de cultures. El 36,14% de la 

població amb nacionalitat 

estrangera de la ciutat viu 

en aquest barri. La Mostra 

d'Entitats esdevé el punt 

de trobada de la ciutada-

nia amb l’objectiu de crear 

sinergies que enriqueixin 

la convivència, amb un 

objectiu comú: la cohesió 

social i cultwural.

Una Mostra de la  
diversitat cultural del 
barri

d'Isla Cristina, seguirà pel carrer 
Rosselló fins a arribar al passeig 
de Ramon Berenguer III i entrarà 
a la plaça de l'Onze de Setembre 
per l'entrada situada al carrer de 
l'Estadi. A la cercavila hi partici-
paran les colles geganteres dels 
principals centres educatius del 
barri, diverses batucades i també 
un drac xinès.

A la plaça de l'Onze de Setembre 
hi haurà l'escenari on, a partir de 
les 10.15 h, les diferents entitats 
mostraran els seus balls tradici-
onals als assistents. S'hi podran 
veure de danses senegaleses, mali-
anes, andaluses i marroquines, fins 
a espectacles com la zumba-dance 
o el bollywood. Com a novetat, i 
per commemorar aquesta desena 
edició de la Mostra, les entitats han 
preparat una actuació conjunta. 
Es tracta de la recitació col·lectiva 
del poema "Canto a mi barrio", 
de l'autor Juan de Maya, membre 
de l'Associació Cultural i activista 
social i cultural del barri des dels 
anys 60. El final de festa anirà a 

càrrec de l'artista convidat, Indio 
Blau, que oferirà un petit concert 
de flamenc fusió.

Per als més joves hi haurà una 
zona de jocs i tallers on hi hau-
rà pintura, aualé, escacs, pinta-
cares, trenetes, henna... Totes les 
activitats aniran a càrrec de les 
diferents entitats, de l'Espai Jove 
de Cerdanyola i l'Espai Gatassa.

Exposició fotogràfica

Amb motiu del 10è aniversari de 
la Mostra, també es farà una ex-
posició de fotografies de les deu 
edicions viscudes. Les entitats del 
barri han participat en la recopi-
lació d'imatges d'aquest esdeve-
niment, que s'ha celebrat des de 
l'any 2009 al barri de Cerdanyola 
i que està plenament consolidat. 
Aquesta mostra es podrà contem-
plar el mateix dia 21 d'octubre a 
la plaça de l'Onze de Setembre i a 
partir de la setmana següent que-
darà exposada al Centre Cívic de 
Cerdanyola. 

núm. 1839 del 19 al 25 d'octubre de 2018
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 Cerdanyola és un dels barris més 
grans de Mataró, amb una població 
de 30.826 habitants a dia 1 de gener 
del 2017, un 24,43% de la població 
total de la ciutat, el segon barri més 

poblat després de l’Eixample. Té 
una població més jove que la de 
la resta de la ciutat, i un 22,70% 
dels veïns han nascut en altres 
països (en algunes zones del sud 

Un dels grans barris de la ciutat Un barri amb potencials i també índexs socioeconòmics per a l'anàlisi

Les dades, sobre la taula
El barri representa un quart de la població de Mataró, 
és més jove que la mitjana i concentra força atur

 D.Ferrer 

de Cerdanyola aquesta proporció 
supera el 40%). 

Pros  i contres
Les dades socioeconòmiques de 

17

18 19

21

barri a barri Cerdanyola
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Un barri amb potencials i també índexs socioeconòmics per a l'anàlisi  Daniel Ferrer 

Un pla especial

Cerdanyola compta amb 
un Pla d’actuació integral 
aprovat que defineix els 
eixos i línies de treball a 
executar inicialment du-
rant el període 2018-2023 
per millorar el barri. El do-
cument és fruit del treball 
conjunt amb la taula de 
treball amb representants 
de la zona.

Cerdanyola indiquen que és una 
de les zones més desafavorides 
de Mataró: concentra la major 
quantitat de rendes baixes de la 
ciutat, té la taxa d’atur més ele-
vada, la seva població té un dels 
nivells de formació més baixos, 
un volum considerable d’edifi cis 
amb patologies, etc. Però també 
compta amb potencialitats per 

ajudar a transformar les desigual-
tats del territori: és el segon barri 
amb més establiments comer-
cials; hi ha nombrosos recursos 
socioeducatius presents al barri; 
té zones verdes, equipaments es-
portius i juvenils per potenciar; 
molta diversitat cultural i de mo-
viment associatiu, i sentiment de 
pertinença.

Peixos i Mariscs - Carns a la Brasa 
- Paelles - Tapes variades -  

Pollastres a l’ast 

22 23

25
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Farmàcia YAZBECK
• Fórmules magistrals.
• Homeopatia.
• Dietètica.
• Dermofarmàcia.

• Herboristeria.
• Ortopèdia.
• Alimentació infantil.
• Control de la tensió.

Rda. Rocablanca 65-67 · Mataró · T 936 767 683
farmaciayazbeck@gmail.com
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Grup Municipal de Ciutadans

A dalt, niu colònia de gran format 
d'aquesta espècie invasora. Les 
vespes obreres adultes medeixen 
uns 3 centímetres, mentre que la 
reina por arribar als 4,5 centímetres. 
Fotos: Javier Soto / Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural.

Preocupats per la Biodiversitat
La problemàtica de la vespa asiàtica 

Aquesta espècie invasora representa:
1.Un veritable perill per a la seguretat de les perso-
nes. Les morts al nostre país  per xoc anafi làctic, fruït de la ino-
culació d'una major quantitat de verí que les vespes autòctones 
i la seva coneguda agressivitat les fan especialment perilloses 
per a les persones potencialment al·lèrgiques. 
2.Un factor de risc mediambiental. L'activitat predado-
ra, de la qual fan gala a les explotacions apícoles, redueix de 
manera dràstica la població d'abelles mel·líferes, afectant direc-
tament l'ecosistema de referència i la biodiversitat de l'entorn 
que ens ocupa. 
3.Un dany econòmic considerable a l'agricultura, als 
sectors apícoles, fructícoles i ornamentals (entre d'altres més) 
així com un increment dels costos associats a la prevenció, lo-
calització i neutralització inherents a la proliferació d'aquesta es-
pècie invasora. Cal tenir en compte que ja va ser retirada una 
colònia aquest estiu a Mataró.
Arran d'aquesta problemàtica el Grup Municipal de Ciuta-
dans vàrem proposar en el passat Ple Municipal d'aquest 
mes d'octubre la creació d'una Taula Multidisciplinar 
per fer l'adequat seguiment de l'espècie invasora al 
nostre municipi.
La Coordinació més efi cient amb la resta  d'ad-
ministracions implicades a frenar la implanta-
ció i l'expansió de la vespa asiàtica, assolint la dota-
ció dels mitjans necessaris per l'actuació coordinada de 
Bombers, Policia Local, Agents Rurals i Agents Cívics,
desenvolupant campanyes d'informació i sensibilit-
zació de la població per a  la gestió dels nius i dels primers 
auxilis quan esdevinguin necessaris.

1P CIUTADANS 1839.indd   2 17/10/18   9:04



Grupo Municipal de Ciudadanos - La Riera 48, 2ª - Mataró - Tel. 93 7582474 - ciutadans@ajmataro.cat

Preocupados por el Frente Marítimo
En el Grupo Municipal de Ciudadanos, siempre hemos defendido la importan-
cia estratégica del Puerto de Mataró como dinamizador comercial de nuestra ciudad.
La no implementación del Plan Estratégico del Puerto, la progresiva degradación de su entorno in-
mediato, el cierre de establecimientos emblemáticos y la situación jurídica irregular de otros tantos, 
nos impulsa a tomar la iniciativa (a pesar de que somos minoria en el Consorcio), trasladando al 
Pleno Municipal y a la fi gura del Sr. David Bote, como alcalde de la ciudad las siguientes preguntas:

-¿Es consciente el alcalde de la situación  de deterioro e irregularidades que existen 
en el Puerto y en los locales de su zona comercial?
-¿Se ha realizado alguna intervención en éste sentido?
-¿Si no es el caso, piensan hacer algo ya?
- Y sobre todo... ¿Cuando implementarán lo que ya nos han prometido en demasia-
das ocasiones?

1P CIUTADANS 1839.indd   3 17/10/18   9:04



Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Divendres

19
d'octubre

20 h //
Arc Café Cultural i Rock 
Bar (c. Pujol, 26. Mataró) //
Taquilla inversa.

THE MAGIC AND LOSS ORCHESTRA,
HOMENATGE A LOU REED

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Orpheus XXI
Dissabte 20 octubre / 21 h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Ant.: 12 €. Taq.: 15 €.
"Música per la vida i la dignitat". 
Cinc músics sobre l'escenari, pro-
fessionals i estudiants refugiats. 
Direcció artística de Jordi Savall. 

Música de Taverna
Diumenge 21 octubre / 19 h / 
Teatre Principal (c. de l’Església, 
45-47. Arenys de Mar) / Preu: 12€.
El cantant Víctor Puigvert, acom-
panyat de Jordi Torrens a la guitar-
ra, Miquel González al contrabaix, 
Ernest Martinez a la percussió i 
Arrigo Tomasi al piano.

La gran gala lírica
Divendres 26 octubre / 19.30 h /
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Taq.: 22€. Reduïda: 20€.
Concert de les peces més conegu-
des de sarsuela i òpera que comp-
tarà amb grans cantants solistes 
acompanyats del cor La Lírica de 
Sant Andreu i l'Orquestra Aula Lírica 
sota la direcció musical d'Anibal Gil.

TEATRE I DANSA // 

Fet a Mataró: 'Piccolo Circ de 
Fil'
Dissabte 20 octubre / 18 h / Can 
Gasol. Centre de Creació d’Arts 
Escèniques (Pl. de la Pepa Maca, 
15. Mataró) / Gratuït amb invitació
Espectacle de dansa i titelles a 
càrrec d'Antonella D’Ascenzi.

Circ Raluy Legacy
Del 18 al 21 d'octubre / Dj. i dv. 
18:30h, ds. 17 i 19:30h i dg. 12 i 
17h / Nou Parc Central de Mataró 
/ Preu: a partir de 10€, a taquilla 
o www.circoraluy.com
Nou espectacle #Themagicformula, 
que combina els ingredients clàs-
sics del circ dels anys 30 amb al-
gunes de les disciplines més inno-
vadores del circ mundial.

'Equus'
Dies 20, 21, 27 i 28 octubre / ds. 
21 h i dg. 18 h / Teatre La Massa 
(Pl. del Teatre, 3. Vilassar de Dalt) 
/ Ant.: 17 €. Taq.: 19 €.
De Peter Shaffer, és un cant a la 
llibertat i un dels grans clàssics 
teatrals del segle XX. Amb la com-
panyia Cop de Teatre. 

Guia cultural

La banda barcelonina arriba 
a l’Arc consolidada com un 

gran tribut a la icona del rock al-
ternatiu i fundador de la mítica 
banda The Velvet Urderground. 
El repertori de la banda conté 
temes de totes les èpoques del 
nova-iorquès, quan va triom-
far amb cançons com "Walk on 
the Wildside", "Perfect Day" 
o "Satellite of Love", del disc 
"Transformer", produït per David 
Bowie i Mick Ronson. També in-
clou temes d'àlbums com "Magic 
and Loss", que inspira el nom del 
grup. Veu, guitarra i baix al servei 
d’un dels grans del rock.
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'Taula rodona. La joia de ser 
catalans'
Diumenge 21 octubre / 18 h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 7 €. Reduïda: 5 €.
En el marc de la 15a Mostra de 
Teatre Amateur, el grup de teatre 
El Tramvia ens porta aquesta obra 
de Pere Calders i Víctor Alexandre.

'Amb B de Brossa'
Dilluns 22 octubre / 18 h / 
Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan, 
8. Cabrera de Mar)
Homenatge al poeta Joan Brossa, 
a càrrec de Teatre Aula. Un viat-
ge d'imatges i música en directe.

Monòleg: 'Estoy rara'
Divendres 26 octubre / 20 h / 
L'Arc Cafè Cultural & Rock Bar 
(c. Pujol, 26. Mataró) / Taquilla 
inversa. Reserves: 936 38 76 21.
Teatre-monòleg amb Paloma 
Jiménez i Ángela Conde. 

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 19 octubre / 17.30 h: 
El conte de la rotllana: 'La prin-
cesa dels matalassos', de Vivim 
del Cuentu.
Dimecres 24 octubre / 17.30 h: 
Art Time: conte 'El joven Frank, 
arquitecto', de Frank Viva, i taller 
de manualitats.
Dijous 25 octubre / 17.30 h: Els 
dijous a la Biblio: 'En Santi va la 
Biblio', de la Fundació el Maresme.

Biblioteca Antoni Comas (C. 
Prat de la Riba, 110. Mataró) 
Divendres 19 octubre / 18 h: 
Laboratori de lectura en família: 
'Pícnic de tastallibres', dirigit a 
famílies amb nens de 4 a 9 anys. 
18 h: Tertúlia literària juvenil 'La 
porta màgica', joves d'11 a 13 anys.
Dimecres 23 octubre / 18 h:  L'hora 
del conte especial Festes de Sant 
Simó 'Un dia al mar', de 2 a 5 anys. 

Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n. Mataró)
Divendres 19 octubre / 18 h: Club 
dels Setciències: nens de 8 a 12 anys. 
Dissabte 20 octubre / 12 h: 
Storytime. L’hora del conte en 
anglès: 'Trick or treat' a càrrec 
de Get It English.
Dimarts 23 octubre / 18 h / ' Hora 
del conte especial: 'Contes a l’es-
tació: passatgers al tren!'.

MÚSICA /

Vermut musical: Marc Ràmia
Diumenge 21 octubre / 12 h / Pati 
de Can Marchal (Mataró) / Gratuït
El cantautor mataroní presentarà 
el seu segon disc d'estudi "Militants 
de la vida", el folk de la cançó d'au-
tor es fusiona amb el pop-rock. 
Organitza: Casa de la Música.

TEATRE /

'Un tret al cap'
Divendres 19 octubre / 20.30 h / 
La Sala d'Argentona (Pl. Nova, 15. 
Argentona) / Taq.: 17€. Ant.: 13 €. 
Thriller periodístic, una història 
tendra i amarga. Emma Vilarasau, 
Imma Colomer i Vicky Luengo, 
dirigides per Pau Miró. 
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CAMINADA /

'Caminem contra el càncer 
de mama'
Diumenge 21 octubre / 9 h / Nou 
Parc Central Mataró / Inscripció 
8 € (+ 12 anys), 4 € (-12 anys).
11a edició de la caminada soli-
dària organitzada per Maresme 
Oncològic. 2 recorreguts. 

'El meu avi. Pompeu Fabra, des 
de la distància'
Divendres 19 octubre / 11 h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Projecció documental, un repàs a la 
trajectòria professional i personal 
de Pompeu Fabra.

'Les ulleres de Walter Benjamin'
Divendres 19 octubre / 19.30 h /
Dòria Llibres (c. Argentona, 24. 
Mataró)
Presentació del llibre a càrrec 
de l'autor, Joan Carles González-
Pujalte, i de Charo Santos.

'No pasarán! 80 anys de les 
Brigades Internacionals a 
Mataró'
Dimarts 23 octubre / 18.30 h /Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Conferència dels historiadors Josep 
Xaubet i Maria Salicrú-Maltas.

'Aliments biològics i quali-
tat nutricional, un binomi 
indestriable?'
Dimarts 23 octubre / 19.30 h /
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Xerrada de Jordi Puig, ambientòleg. 

'El vaticà i els seus secrets'
Dimarts 23 octubre / 18 h / Sala 
Roser Carrau (c. Monserrat, 8. 
Vilassar de Mar) / No socis 5 €.
Conferència de Vicens Lozano, pe-
riodista i reporter de TV3. Aula 
d'Extensió Universitària.

Propostes veïnals per un pro-
grama municipal: 'Sanitat'
Dimecres 24 octubre / 19 h / Sala 
d'actes Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa, 61. Mataró)
Cicle de col·loquis/debats ciuta-
dans organitzat per l'Associació 
de Veïns de Mataró–Centre. 

Sortim en família: 'Halka'
Diumenge 21 octubre / 20 h / 
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Entrada: 7 €.
Espectacle de circ familiar amb 
piràmides de vertigen i acrobàci-
es impossibles, de la companyia 
Groupe Acrobatique de Tanger.

'Teixim un tipi'
Diumenge 21 octubre / 12h / Can 
Marfà (Passatge de Can Marfà, 1. 
Mataró). Entrada lliure.
Visita a la fàbrica de Can Marfà i 
activitat familiar per a nens i ne-
nes de 5 a 12 anys.

Col·lecció Bassat. Escultures 
1911-1989
Diumenge 21 octubre / 12 h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró) 
/ Inscripció prèvia: 93 741 29 30.
Visita familiar a l'exposició i activi-
tat al voltant de l'escultura. 

Buc de Contes
Dimecres 24 octubre / 17.30 h / 
Buc de Llibres (Muralla del Tigre, 
31. Mataró)
Narració del conte 'Els dies feliços', 
de Bernat Cormand.

XERRADES I LLIBRES /

'On bouquine!'
Divendres 19 octubre / 19 h / 
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró)
Tertúlia literària en francès mode-
rada per Mercè Tomé sobre 'Je vi-
ens', d’Emmanuelle Bayamack-Tam.

PRESENTACIÓ /

'Quan la música cura'
Dissabte 20 octubre / 18 h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró).
Acte presentació del llibre "Sara 
i els silencis" i conversa amb l'au-
tora, Maria Escalas. Tastet musical 
amb el Cor Ciutat de Mataró. Acte 
en benefi ci de Maresme Oncològic.  

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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FESTA SOLIDÀRIA /

Mataró x Càritas, 7a edició
Dissabte 20 octubre / D'11.30 a 21 
h / Plaça de Santa Anna (Mataró)
Celebrem els 50 anys de Càritas 
a Mataró amb activitats culturals, 
lúdiques i informatives. Actuacions 
musicals de Mataró, arrossada po-
pular i venda de productes solidaris.

ATENCIÓ CIUTADANA

Telèfon d’Atenció 
Ciutadana 
Des de fora de Mataró  

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

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

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

> La Riera  La Riera, 48

De 9 a 15 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14 h:

> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47 

> Cerdanyola Pg. de Ramon   
 Berenguer III, 82  

>  Molins C. de Nicolau  
 Guanyabens, 23-25   

> Pla d’en Boet C. de Juan  
 Sebastián Elcano, 6 

> Cirera C. de Cadis, 1

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

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

EMERGÈNCIES 112

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

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

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

'Periodisme enganyós' 
Dijous 25 octubre / 18 h / Saló de 
Pedra (c. Gran, 62. Argentona) / 
Socis gratis. No socis 5 €.
Conferència del periodista Vicenç 
Lozano, periodista i reporter de 
TV3. Aula d'Extensió Universitària.

SOLIDARITAT //

Dinar Solidari Casamance 
- Catalunya
Diumenge 21 octubre / Plaça de 
Rocafonda (Mataró) / Tiquet: 5 €.
12.30 h, Taula rodona per co-
nèixer paral·lelismes entre el 
Procés Casamancès i el Català.  
14 h, Dinar "Yassa" (plat casaman-
cès). Organitza: ICL (International 
Casamançais pour la Liberté), 
Òmnium Maresme i ANC Mataró.

FESTES I FIRES //

Playmobil Parc 
Dissabte 20 octubre / De 10 a 14 
h i de 16.30 a 20 h / Plaça Sant 
Miquel del Cros (Argentona)
Jocs, diorames i col·leccionisme de 
Playmobil. Diferents activitats amb 
l'objectiu d'educar a través del joc.

Festes de Sant Simó
Del 14 al 29 octubre / Ermita de 
Sant Simó (Mataró)
Dissabte 20:10 h. Exposició d’Art. 
10 h, Concurs fotogràfi c. 10 h, 7a. 
Trobada d’intercanvi de plaques 
de cava. 10.30 h, Inauguració de la 
Tómbola. 11 h, Exhibició del Club de 
Força Mataró. 12 h, Mostra de vestits 

de paper. 18 h, Combat de Glosa 
o cançó improvisada. Diumenge 
21: 9 h, Repic de Campana. 11 h, 
Eucaristia. 12 h, Concert coral Agua 
Viva. 12.30 h, Ballada de sardanes. 
18.30 h, concert Ohio Big Band, 
de l'Escola de Música del Carreró. 
20.30 h, concert de música barroca. 
Dilluns 22: 16.30 h, espectacle de 
màgia del Mag Felip.

X Mostra Entitats de Cerdanyola
Diumenge 21 octubre / De 10 a 14h 
/ Pl. Onze de Setembre (Mataró)
Les entitats del barri de Cerdanyola 
donen a conèixer els seus projectes 
i activitats. Parades informatives i 
activitats lúdiques i culturals. 

RUTES I VISITES //

El modernisme a Mataró
Dissabte 20 octubre / 18h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta urbana pels edifi cis més signi-
fi catius del modernisme mataroní.

Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 20 octubre / 12 h / Vil·la 
romana de Torre Llauder (Mataró)
Visita guiada a les restes d’una 
vil·la romana de l'època d’August 
(fi nal del segle I aC).

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda
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'Col·lectiva Sant Lluc 2018'
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró) / Fins al 4 de novem-
bre.  Visita comentada amb els ar-
tistes: diumenge 21, a les 11.30 h. 
Exposició col·lectiva de membres 
de l'Associació Sant Lluc per l’Art.

'Art i creativitat en persones 
amb TLP'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 30 d'octubre.
Exposició de 20 persones amb tras-
torn límit de la personalitat.

'Espais recobrats'
Can Marfà (Passatge Can Marfà, 
1. Mataró) / Fins al 17 de febrer.
Els nous usos del patrimoni indus-
trial català.

'El Mataró de fa 100 anys'
Museu Arxiu Santa Maria (C. Beata 
Maria, 3. Mataró) / Fins al 10 de 
novembre.
El fons fotogràfi c Pineda del 
Museu Arxiu.

Can Serra Història de la Ciutat. 
Museu de Mataró (El Carreró, 17, 
Mataró). Fins al 18 de novembre. 
Produïdes per la Xarxa de Museus 
Marítims de la Costa Catalana:
• 'Anem a la platja!'
• 'Camins de ronda'.

'Tarannàs: la realitat'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 7 de novembre. 
Exposició col·lectiva, visions perso-
nals d'una mateixa realitat.

'Nens i trens'
Biblioteca Pública Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
Fins al 31 d'octubre.
Mostra de col·leccionisme de pos-
tals i trens de joguina.

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

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

'Pedrolo, més enllà dels límits'
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins al 
31 d’octubre.
Any Manuel de Pedrolo 2018.

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

'Mirades' 
Espai Capgròs (c. St. Benet, 16-18. 
Mataró) / Fins al 25 d'octubre. 
Exposició de l'artista Sílvia Alcalà. 

INAUGURACIÓ /

'Per als teus ulls'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 26 d'octubre. Horari: de 
dl. a dv. de 9 a 12 h i de 18 a 21 h. 
Exposició del resultat del projecte 
col·lectiu del membres del Grup 
Foto Havana, de Mataró.

Fundació Palau (C. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac). 
Fins al 14 d'abril: 
• 'Joan Fontcuberta. Poemes de 
l’alquimista'.
Fins al 13 de gener: 
• 'Els paisatges espanyols de 
Picasso', de Cecilia Orueta.

'Orígens'
Museu del Càntir (Pl. Església, 
9. Argentona) / Fins al 4 de 
novembre.
Obra de l'artista Enric Punsola.

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

'Foto3, expo col·lectiva d'autor'
C. C. Calisay (Riera Pare Fita, 
31. Arenys de Mar). Fins al 28 
d'octubre. 
A càrrec de l'Agrupació Fotogràfi ca 
d'Arenys de Mar.

Fotografi es del concurs Puig i 
Cadafalch 2017
Saló de Pedra (C. Gran, 61. 
Argentona) / Fins al 18 de 
novembre. 
Mostra de fotografi es del Concurs 
Fotogràfi c Josep Puig i Cadafalch.

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

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda
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medicina interna . medicina làser

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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 CASALS //

Associació de Gent Gran La 
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuació musical: dissabte 20 
d'octubre a les 17.30 h al Foment 
Mataroní (c. Nou, 11), "Tardor 
d'Homenatges" del grup musi-
cal Gatassa. • Excursions: Dijous 
25 d'octubre, sortida a la Muga 
i Terrades (preu 43 €). • Ball di-
mecres 16.30 h a la Sala del Bar. • 
Activitats i tallers: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Artesania. Grup Musical. 

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

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

ACTIVITATS //

'Prevenció de les caigudes i 
higiene postural'
Dimarts 23 octubre / 16 h / Casal 
Municipal de Cerdanyola (Avda. 
Gatassa, 52. Mataró)
Xerrada de Raquel Jerez, terapeuta 
ocupacional de l’antic Hospital de 
Sant Jaume del Consorci Sanitari 
del Maresme. 17è Cicle d’activitats 
formatives per a la gent gran.

CATALUNYA: "Els quatre pre-
sidents històrics"
Dimecres 24 d'octubre / 18 h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càrrec 
d'Assumpta Montellà (historiadora 
i escriptora).

'Prevenció de les caigudes i 
higiene postural'
Dijous 25 octubre / 16.30 h / Casal 
Municipal Gent Gran Oriol Batista 
(c. Pla de Bages, 49. Mataró)
Xerrada d'Imma Playà, directo-
ra de la Fundació Agrupació. 17è 
Cicle d’activitats formatives per a 
la gent gran.

Grup de lectura comentada per 
a gent gran
Dijous 25 octubre / 18 h / Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran: 
amb la novel·la "Vida privada", de 
Josep Maria de Sagarra.

www.totmataro.cat/gentgran 

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

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

Casal de la Gent Gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Balls: Ball, cada diumenge i festius 
a les 17 h. Sopar ball, segon dissab-
te del mes. • Cursos i activitats: 
anglès, català, conversa en anglès, 
club de lectura, taller de memòria, 
informàtica, taller de fotografi a, 
puntes de coixí, patchwork, pintu-
ra i dibuix,  pintura sobre roba, art 

Gent gran
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fl oral, manualitats, punt de creu, 
tai-txí, qijong, seitai, gimnàstica 
rítmica, balls de saló, balls en línia, 
sevillanes, castanyoles, country, 
claqué, caminades i caminades 
suaus. Coral.

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

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

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

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Sèniors

Valors humanistes

El bon funcionament d'una organit-
zació sènior, en una societat enve-
llida en què no existeixen referents 
històrics, cal afrontar-la amb l'apor-
tació de nous valors humanistes i 
l'optimització d'altres ja existents.

El principal valor que cal tenir en 
compte és el de la generositat, que 
ens permet comprendre que sen-
se l'ajuda mútua no és possible fer 
res d'important en aquesta vida. La 
generositat, també com una mostra 
palpable de la saviesa dels anys, de 
saber que solament saps que no saps 
res, la qual cosa ens predisposa a ser 
generosos amb els altres.

Un altre dels valors prioritaris és 
el del joc creatiu, que ens fa com-
prendre que la vida és un joc que 
acaba amb la mort i que l'entrada 
en la vellesa comença quan es perd 
la il·lusió i la curiositat de voler ser 
més, precisament aprenent a viure 
tot jugant.

Finalment, hi ha els valors de l'es-
forç i la tenacitat, sense els quals, 
una organització no funciona. Amb 
el simple oci, no voler complicar-se 
la vida i pensar que ja s'ha treballat 
prou i és temps de descansar, es 
produeix un buit existencial que 
impedeix trobar el sentit personal 
de la vida.

Tots aquests valors, però, no són 
suficients per anar avançant, cal 
també la utilització d'un nou valor: 
el de la liberactuació (voluntariat i 
treball al segle XXI), entès com el 
fet de passar-ho bé amb molt de 
sentit de l'humor i creativitat, re-
alitzant lliurement activitats sense 
afany de lucre per aconseguir l'au-
torealització personal en un entorn 
personalista comunitari per ser més 
amb els altres.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com

La piràmide de Maslow 
(7/10) Autoestima

Un altre esglaó necessari, que no és 
fisiològicament ni emocionalment 
bàsic però totalment imprescin-
dible per créixer, és l'autoestima. 
La lluita contra el complex d'in-
ferioritat. Saber apreciar-se, va-
lorar-se. No veure únicament les 
mancances, sinó també les qua-
litats, els valors. Ni massa en la 
inferioritat ni massa en la superi-
oritat. Aquest gran terme mitjà de 
saviesa de sempre. I ser considerat 
socialment. Ara bé, tot això no cau 
del cel, ni hi ha miracles ni màgia. 
És un treball emocional interior 
que ningú pot fer en lloc nostre.

Aquí l'entorn té un gran pes. El 
domini de si mateix dona peu a 
la confiança. Un prestigi i una re-
putació. I que fàcil és perdre-ho. 
Per això Maslow afirma que hi ha 
l'aspecte negatiu que cal combatre 
i l'aspecte positiu que cal conre-
ar. Tots dos tenen els seus límits. 
De forma breu: un gran respecte 
i cura d'un, a si mateix. Això de-
mana confiança, competència. 
Amb altres paraules: autoestima.

Hi ha certa literatura psiquista 
que fa creure que tot és fàcil. La re-
alitat és tot el contrari. Cal superar 
la fantasia infantil que tot cau del 
cel. I això ha d'entrar en els apre-
nentatges escolars que presenten 
problemes per no tenir en compte 
la dinàmica d'aquests processos. 
Hi juga un paper important el món 
inconscient, ja sigui individual o 
col·lectiu.

Aquests quatre esglaons són ne-
cessitats de dèficit. És a dir, si no 
les tenim, hi ha "un dèficit". Les 
quatre són vàlides per motivar.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

Gent gran
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  L'onzè "Caminem amb Maresme 
Oncològic contra el càncer de 
mama" serà aquest diumenge, 21 
d'octubre, després de setmanes 
de preparació. Una marea sortirà 
a caminar solidàriament i és que 
aquesta caminada és una iniciativa 
que pretén difondre la feina que 
fa setmanalment l'associació, unir 
els seus participants i augmentar 
el nombre de socis. També és una 
activitat que busca recaptar fons 
per a les activitats que es porten a 
terme a l'associació, que són gra-
tuïtes per als seus usuaris.

La caminada, que sempre se ce-
lebra pels volts de la jornada dedi-
cada al càncer de mama, és fi xa en 
l'agenda de molts mataronins. El 
preu de la inscripció és de 8 euros 
per als adults i 4 per als menors de 
12. Dona dret a la participació, la 
samarreta i l'esmorzar. 

Molt popular
En les últimes edicions d'aquesta 
caminada, de fet, s'ha anat més 
enllà de les 5.000 persones. Una 
estampa més de solidaritat in-
closa dins el programa "Mou-te 
amb cor", que aglutina totes les 
iniciatives esportives solidàries 
del calendari.  | Red

Maresme Oncològic 
convoca per 7è any un acte 
que tornarà a ser massiu

Aquest diumenge, 
tothom a caminar 
contra el càncer

Una edició de la caminada Arxiu 
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Farmàcies

24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

Obertes tot l'any de 9 a 22h

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

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

H.BERTRAN c. Gatassa, 10 937 982 915
J.P. VENTURA c. Siete Partidas, 79 937 905 418
T. COLL Sant Cristòfor, 1 937 960 908
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915 
J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550
M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706
SPÀ SERRA  Sant Valentí, 43 937 416 262
R. SPA Pl. Santa Maria, 3 937 901 043
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256                   937 982 550
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955
SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054
E. BARREDA c. Alemanya, 6 937 573 421
YAZBECK Rda. Rocablanca, 65 936 767 683

Obertes de dilluns a dissabte

EL TORRENT Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21
c. Torrent, 7 937 987 004
E. COLL Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30
Sant Josep, 30 937 904 340 
A. RUIZ-CARRILLO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
20,30. Diss de 9 a 14.   c. Alarcón, 41 937 901 517
L.M. SERRANO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a 20,30. 
Diss alterns 9 a 13,30. 
Rda. O’Donnell, 102 937 980 343 
ROMANCES Dl a Dv de 9 a 13,30 i de 16,30 a 
20,30. Ds. de 9 a 14h.
Av. President Tarradellas, 34 935 361 662
P. FARRÉ Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Ds. de 
9 a 14h  c. Esteve Albert, 43 937 578 491
C.I. DE LA PEÑA Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
21. Ds. 9 a 14h. Via Europa, 92-B 937 995 540

núm. 1839 del 19 al 25 d'octubre de 2018

 EL TOT 1839.indd   3 17/10/2018   17:53



Tres desnonaments al dia, dues mil famílies amb 
necessitat urgent d’habitatge i prop de quatre mil 
habitatges buits. Tot i haver millorat alguns aspec-
tes (el drama va tocar fons al principi de la crisi, 
quan hi havia una desena de desnonaments diaris), 
la situació de l’habitatge a la ciutat s’ha enquistat 
i normalitzat.  I s’ha convertit, sense cap mena de 
dubte, en un problema greu per a la ciutadania i 
l'administració. Ara el problema no són només els 
desnonaments hipotecaris: l’increment dels preus 
del lloguer (a Mataró, i segons les últimes dades de 
fa un parell d’anys, la mitjana voreja els 700 euros 

La proposta de l’Ajuntament per faci-
litar l’ampliació del parc públic de pi-
sos obre el debat sobre la dramàtica 
situació habitacional de la ciutat. Tres 

desnonaments al dia, dues mil famílies amb ne-
cessitat urgent d’habitatge i prop de quatre mil 
habitatges buits a la ciutat. Aquestes són només 
algunes de les dades que il·lustren l’actual situ-
ació de l’habitatge a Mataró.

El moviment anti-desnonaments, latent a Mataró Daniel Ferrer

Emergència
habitacional
Mataró té molt de camí per recórrer  
en l'àmbit de l'accés a l'habitatge

REPORTATGE
Text: Cugat C i Anna Galdón

Fotos: Daniel Ferrer i cedides
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mensuals) fan que augmenti, i molt, el risc d'exclusió 
social de moltes famílies.

Per intentar pal·liar el problema, ciutats com 
Barcelona han obert el camí amb mocions com la 
impulsada per aconseguir que les promocions pri-
vades de nova construcció i rehabilitació destinin el 
30% dels seus pisos a habitatge social. La proposta, 
que va comptar a la ciutat comtal amb el vot favora-
ble de tots els partits a excepció del PP, ha inspirat 
ciutats com Mataró, que acaba d’aprovar una pro-
posta de resolució per facilitar l'ampliació del parc 
públic d'habitatge. 

Prop del 10% 
dels habitatges 
de la ciutat, uns 
4.000, estan buits. 
D’aquests, el 20% 
són propietat de 
bancs i societats

“Al Govern ja li va bé que les famíli-
es es posin a ocupar pisos. Així és un 
problema dels bancs. Què faria l’ad-
ministració amb tantes famílies al 
carrer?” - Sebastià Tenés (PAH)

3
desnonaments  
al dia

2.200
famílies amb 
necessitat 
d’habitatge

4.000
pisos buits

800
pisos buits  
propietat de 
bancs

300
pisos públics per 
a habitatge social

Les dades:
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Ara bé, aquesta ampliació no serà del 30%, sinó 
que es vol arribar a un 15% d’habitatge assequible 
permanent, una xifra molt inferior a la necessària, 
ja que s’estima que hi ha unes 2.200 famílies amb 
necessitat urgent d’habitatge. 

Per aquest motiu, des de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH) es pregunten com s’aconsegui-
rà ampliar un parc d’habitatge amb tan poc temps: 
“L’Ajuntament hauria d’haver anat creant un parc de 
pisos a poc a poc, comprant, per exemple, 20 habi-
tatges cada any. Aquest forat és culpa dels bancs, 
però també de l’administració”, apunta Sebastià 
Tenés, portaveu de la PAH a Mataró.

A més, des de fa dos anys ha irromput amb força 
la problemàtica de les ocupacions, un tema que ge-
nera alarma però que és a la vegada molt complex 
i polièdric, ja que engloba des dels ocupants que 
volen quedar al marge del sistema fins a les famí-
lies, principalment amb menors a càrrec, que es 
queden sense habitatge després d’un impagament. 
“S’ajunten les ocupacions de tota la vida amb les de 
famílies que es troben davant la dramàtica situació 
d’un desnonament i a qui s’ha de donar alternatives”, 
sentencia Tenés. I és que la situació s’ha estès fins a 
afectar de ple a la classe mitjana: “Cada vegada hi 
ha més gent no vulnerable que pot tenir problemes 
per accedir a l’habitatge”, assegura Bernat Aranyó, 

de la Plataforma d'Afectats per la Crisi (PAC). Des 
d’aquesta plataforma calculen que el parc actual ma-
taroní el conformen uns 300 pisos: 155 de l’Agència 
de l'Habitatge de Catalunya, 45 de la Generalitat 
obtinguts a través del dret de tanteig i retracte i 96 
de cessions d'entitats bancàries. L’entitat recorda 
que, per cobrir la demanda actual, i segons els seus 
càlculs, se'n necessitarien uns 3.000.

L'acció de l'Ajuntament

“El consistori ha millorat la predisposició, però enca-
ra queda molt de camí per recórrer”, asseguren des 
de la PAH. Es refereixen a la bona voluntat mostrada 
en propostes com ara l’aprovació del Pla Local d’Ha-
bitatge o en les reunions periòdiques que fan amb 
alguns dels actors més implicats en la lluita contra 
els desnonaments. “Per fi han decidit incloure’ns i 
escoltar-nos”, apunta Sebastià Tenés.

La PAC, en canvi, va encara més enllà: “Hi ha nou 
projectes aprovats sobre habitatge i estan tots al ca-
laix. Demanem mesures concretes: expropiar pisos, 
crear una taula d’emergència, dotar de més recur-
sos els serveis socials, saturats avui per la situació, 
i posar fi a les màfies que gestionen pisos de forma 
il·legal”, apunta Aranyó. Una altra de les propostes 
que emergeix amb força és que se cedeixin usos a 

L'Ajuntament ha aprovat un Pla Local de l'Habitatge que és impotent en molts aspectes
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Què són els fons 
voltor?

Els fons 'distressed' o 
'holdouts', més cone-
guts com a fons voltor, 
són fons de capital risc 
o d'inversió. Alguns 
dels més coneguts, 
com ara Blackstone, 
es dediquen, entre al-
tres coses, a comprar 
blocs de pisos sencers 
a preus molt baixos, 
per tal d'especular i 

vendre'ls al cap d'un 
temps a preus força 
més alts. A Barcelona, 
on la lluita veïnal fa 
temps que està en peu 
de guerra contra les 
seves pràctiques abu-
sives, s'han registrat 
molts casos d'assetja-
ment immobiliari: pres-
sions perquè els veïns 
abandonin les seves 
llars i els fons puguin 
vendre-les o llogar-les 
a preus més elevats.

les cooperatives d’habitatge i que es puguin adaptar 
locals buits per crear pisos adaptats per a persones 
amb mobilitat reduïda.

El gran negoci dels fons voltor

Però segurament l’amenaça més important que 
afronten ara els actors que lluiten per un millor 

Europea, que veuen de bons ulls que els bancs pu-
guin desfer-se dels seus actius tòxics.

La Plataforma 
d'Afectats per la 
Crisi (PAC) demana 
que se cedeixin  
pisos a les  
cooperatives 
d’habitatge

habitatge social és la que representen els fons voltor 
com Cerberus o Blackstone. Segons les plataformes, 
aquest tipus d’empreses, la majoria de vegades nord-
americanes, estan aconseguint adquirir els pisos 
dels bancs. I ho fan a preus irrisoris, que van dels 
6.000 als 30.000 euros per immoble. Aquests fons, 
que compren habitatges amb llogaters vivint-hi per 
especular i vendre'ls d’aquí uns anys, han desembar-
cat a Espanya amb el vistiplau del Govern i la Unió 

I el gran canvi vindrà el gener del 2019. És llavors 
quan, per normativa europea, tots els bancs hauran 
d’haver venut la totalitat del seu parc immobiliari. 
D’aquí que les entitats financeres ho estiguin fent 
amb tanta pressa. “Als preus que venen, l’ocupant 
que està en un pis d’un banc podria comprar el pis 
–explica Sebastià Tenés–, però els bancs no volen 
vendre a particulars”. 

Protesta de la PAC en defensa de d'habitatge públic i social Daniel Ferrer 
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Ara, doncs, s’obre un escenari nou que modifica-
rà també la lluita contra els desnonaments. Un fons 
és en definitiva una empresa privada i, a diferència 
dels bancs, no respon a ningú (ni necessita cuidar la 
seva imatge de cara als clients). Aquest és un punt 
important, ja que els bancs tenien fins ara departa-
ments sencers destinats a gestionar demandes o 
desnonaments, per exemple. Ara, en canvi, les pla-
taformes que aturen desnonaments es quedaran 
sense un interlocutor directe. 

Hi ha un altre aspecte a tenir en compte: “A partir 
del 2019, quan els bancs ja no puguin tenir parcs im-
mobiliaris i s'hagi venut tot a fons d'inversió privats, 
les administracions es trobaran que no hi haurà pisos 
perquè ajuntaments o Generalitat puguin comprar-los 
a preus econòmics”, apunten des de la PAH. Amb 
tot, la plataforma, que segueix tenint poder de con-
vocatòria per aturar desnonaments cada setmana, 
augura l'inici d'un període "força delicat". Parlen, en 
part, d'un augment en els efectes més col·laterals 
dels desnonaments: estrès i ansietat en les famíli-
es, malestar, un índex més elevat de fracàs escolar 
entre els més petits i, en última instància, suïcidis. 

"No se n'acostuma a parlar mai –apunta Tenés– però 
és una realitat i, quan es pot, s'ha de recordar que 
s'estima que a Catalunya ja n'hi ha hagut uns 120". 

Canvi en el model de lluita

Així, la falta de comunicació amb aquests nous ac-
tors, els fons voltor, i la impossibilitat d’alternatives 
fan que molts es preguntin cap on virarà la lluita. 
De moment, les plataformes nascudes ara fa una 
dècada amb l’inici de la crisi tenen clar que segui-
ran pressionant perquè mesures com la impulsada 
a Barcelona s’estengui el màxim possible. Des de 
la PAH també admeten que, en moltes ciutats, els 
adscrits estan disminuint. “La gent està cansada, és 
molt esgotador”, reconeix Tenés. Tant, que en algu-
nes poblacions les seccions locals de les plataformes 
estan desapareixent i, tot i que a Mataró segueixen 
convocant unes 200 persones cada setmana, cos-
ta mantenir l'activitat. És per això que han decidit 
dedicar algunes assemblees a repensar les seves 
accions de cara als pròxims mesos.

Ara bé, tots els actors implicats tenen una cosa 
clara: la situació, tant de les hipoteques com dels 
lloguers, no sembla que hagi de donar cap treva en 
un futur proper. Al contrari, tots els indicis apun-
ten que cada vegada es generarà un escenari més 
complex i més crític. És per això que saben del cert 
que han de seguir al peu del canó. Ells seran més 
necessaris que mai. 

L'evolució del preu 
del lloguer farà  
elevar més la  
pressió sobre  
el parc de pisos
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Que la llei de l'habitatge tingui via lliure

La roda de premsa, dimecres passat, del grup promotor de la ILP Habitatge a Barcelona

El grup promotor de la ILP Habitatge ha presentat 
aquesta setmana un manifest per exigir al govern 
espanyol la retirada immediata del recurs que va in-
terposar l'executiu del PP al Tribunal Constitucional 
contra la llei de l'habitatge i ha reclamat que la 
Generalitat prioritzi de la seva agenda "l'aplicació 
total, efectiva i immediata" del text, inclosos els con-
venis amb les subministradores perquè assumeixin 
els deutes de les famílies en exclusió residencial. El 
manifest denuncia que cada dia hi ha 43 desnona-
ments, el 65% dels quals són de lloguers, seguits dels 
d'hipoteca, a més d'advertir que cada dia "augmen-
ten els de famílies que accedeixen precàriament a 
habitatges buits". Així mateix, assenyala que la llei 
"va garantir una segona oportunitat a les famílies, 
es van aturar milers de desnonaments, va augmen-
tar el parc d'habitatge públic, es van assegurar re-
allotjaments adequats i també va assegurar l'accés 
als subministraments bàsics amb una protecció més 
extensiva que el bo social". 

A més, el manifest veu la Llei 24/2015, suspesa 
en la seva part d'habitatge, un "instrument impres-
cindible per aturar i revertir l'exclusió residencial" 
i assegura que si hagués estat vigent ja s'haurien 
impedit uns 45.000 desnonaments. Sobre el recurs 
del PP, el manifest carrega contra aquest partit per 
"actuar premeditadament en contra de la protecció 

d'aquest dret i a favor dels interessos privats de la 
banca i els fons voltor". 

"D'aquesta manera, la sagnia de desnonaments 
ha de ser atesa només amb recursos públics, mentre 
que la banca, rescatada amb diners públics, continua 
acaparant recursos sense cap retorn social, enri-
quint-se desmesuradament tot i ser part responsable 
de la mala praxi bancària i l'emergència que pateix 
la població", continua el text, que avisa que el parc 
públic d'habitatge no arriba al 2%.

El manifest compta de moment amb el suport de 
50 signants inicials: ajuntaments com el de Barcelona, 
Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Sant Vicenç dels 
Horts i Reus, entre d'altres; la Federació de Municipis 
de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis; 
col·legis professionals, sindicats i entitats del tercer 
sector com CCOO-Catalunya, UGT-Catalunya, la Taula 
Tercer Sector Social, la Comissió de Defensa dels 
Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l'Advocacia 
de l'ICAB i l'Associació Catalana per la Defensa dels 
Drets, Col·legi d'Educadores Socials. I també amb el 
de moviments socials i societat civil organitzada com 
el Sindicat de Llogaters, Òmnium Cultural, l'ANC, 
Habitat International Coalition, CONFAVB, Aigua és 
Vida, FAPAC, ILP Renda Garantida, Bombers Indignats 
i UGT-Bombers.
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Què podria fer (i no està fent) Mataró?

Eufòria entre membres de la PAC per haver aturat un desnonament aquest estiu

La PAC és una assemblea anticapitalista present a 
diferents ciutats i que a Mataró es va escindir de 
la PAH per convertir-se en el grup de pressió a les 
administracions, i especialment l'Ajuntament, més 
exigent. Els seus membres no amaguen una crítica 
absoluta a la tasca del govern municipal en matèria 
d'habitatge i lamenten que "sistemàticament hi hagi 
resolucions i plans relacionats amb l'accés a l'habi-
tatge que quedin automàticament tancats al calaix 
de l'Ajuntament, que deu ser immens". 

La PAC es declara nítidament anticapitalista i aparti-
dista i concentra bona part de les seves crítiques con-
tra els actuals responsables governamentals, ja que, 
asseguren, s'escuden en la incapacitat pressupostària 

però "no fan gairebé res del que podrien fer". Els 
membres d'aquesta assemblea alerten que el pro-
blema està anant a més. "El mercat de lloguer està 
expulsant gent que no té accés a l'habitatge i ve gent 
a les assemblees que estan molt lluny de formar part 
dels col·lectius més vulnerables", diuen.

La PAC, que és partidària de l'acció directa i convoca 
desenes de persones periòdicament en aturades de 
desnonaments, ha dut a terme diferents iniciatives, 
com un estudi del funcionament dels serveis socials 
de l'Ajuntament. "Estan totalment desbordats i no 
donen l'abast per la manca d'habitatge públic, però 
és que l'Ajuntament podria estar intentant ampliar 
el parc i no ho fa". La PAC s'esparvera davant d'una 
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La Plataforma 
d'Afectats per la 
Crisi, netament  
anticapitalista i 
molt crítica amb 
l'Ajuntament,  
proposa :cinc mesu-
res de xoc

situació que va a més, segons els seus portaveus, i 
denuncia que "ara mateix hi ha fons comprant pisos 
a 6.000 euros mentre l'Ajuntament no ho intenta i 
destina partides extraordinàries a posar wifi a la 
platja", asseguren, en referència a algunes apostes 
dels pressupostos participatius.

Quan se'ls pregunta què podria estar fent l'ad-
ministració mataronina i no fa, la PAC proposa una 
bateria de cinc mesures de xoc que, asseguren, 
l'Ajuntament té a l'abast.

 Expropiació de pisos i cooperatives d’habitatge
“Cap Ajuntament s’hi ha atrevit però legalment l’administració hauria pogut, i encara pot, expropiar 
pisos que són propietat d’entitats bancàries, sobretot si són de les rescatades amb diners de tots 
plegats. És qüestió de valentia i proposem que després d’aquestes expropiacions a un preu de-
terminat –tenint en compte la quantitat d’aquests rescats– se cedís a una cooperativa d’habitatge 
que el gestionés. Hi ha diversos exemples de cooperatives, com La Dinamo, que és una fundació 
per a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús”.

Sistema 60/40
“La llei preveu una altra figura per a l’adquisició de pisos. És el sistema 60/40, mitjançant el qual 
les administracions acudeixen al mercat privat de lloguer de pisos amb l’objectiu de posar-los a 
disposició dels veïns. La Generalitat els abonarà el 60% d’aquest lloguer i el 40% els ajuntaments. 
Veiem com l’Ajuntament de Mataró no s’ha activat en aquest sentit”.

Via de tanteig i retracta
“La Generalitat ja ha adquirit 45 habitatges a Mataró mitjançant aquesta via, però l’Ajuntament 
s’entossudeix a no fer-la servir, i això que seria l’accés més fàcil a més habitatge social. Aquesta 
via dona la potestat d’igualar les condicions que ofereix un comprador d’una propietat que surt a 
la venda, o sigui que l’administració podria ampliar la seva dotació i comprar pisos per a finalitats 
socials als preus irrisoris que estan pagant els fons voltors per quedar-se'ls i especular”.

Crear una mesa d’emergència pròpia
“Actualment Mataró és una de les poques grans capitals que no té una mesa d’emergència prò-
pia. N’hi ha onze a Catalunya però els casos de Mataró depenen de l'estatal, que tarda dos anys a 
adjudicar pisos. Les meses d’emergència es reuneixen un cop al mes. A Mataró la comissió mixta 
per evitar desnonaments només s’ha reunit una sola vegada l'últim any. Mataró, en ser capital de 
comarca i tenir els índexs que té, podria crear una mesa, dotar-la de recursos i infraestructures per 
reduir les llistes d’espera i la gestió seria més eficaç”.

Adaptar locals buits per a habitatges
“Mataró té molts locals comercials en baixos buits que podrien sortir com a habitatge amb un canvi 
normatiu que n'incentivés l'adequació. Creiem que amb aquesta proposta també aconseguiríem 
habitatge social per a persones amb mobilitat reduïda, que hi tindrien fàcil accés. Per la gran ofer-
ta que hi ha, a més, seria una opció de compra més econòmica que en altres tipus d'habitatge”. 

5 mesures de xoc per augmentar el parc públic

núm. 1839 del 19 al 25 d'octubre de 2018
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• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ • 

• RIERA, 17 · MATARÓ • 

www.win333mataro.com

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

• RIERA, 17 · MATARÓ • 

www.win333mataro.com
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El Mataró Parc Boet guanya el primer partit de 
categoria estatal que juga a l'Eusebi Millan

núm. 1544
Del 19 al 25 d'octubre de 2018

totel Esport
www.eltotesport.com
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MINUT ZERO

Opinió Agenda

Staff

Front Mataroní
Grup d'animació al CH Mataró

ENCERT TOTAL. La curiositat estadística de la gran victòria del Feimat 
Mataró a Tarragona va ser l'encert total de Marc Traver, que va encer-
tar els tres triples i el tir de dos que va intentar.

Les grades d'animació o els 
grups d'afi cionats, coneguts col-
loquialment com a hooligans, no 
acostumen a despertar simpaties i 
sovint generen polèmiques extra-
esportives que omplen les contra-
portades dels diaris amb refl exions 
sobre el comportament de l'afi ci-
onat, un discurs intencionat que 
deriva tot sovint a tenir clubs sense 
afi ció, sense una grada que animi.
Els grups de suport més coneguts 
del nostre país els trobem situats 
a darrere les porteries dels camps 
de futbol, però a Mataró la situació  
esportiva de l'esport rei no convida 
a grans celebracions. Així doncs, la 
grada d'animació la trobem al pa-
velló Jaume Parera, on juga el Club 
Hoquei Mataró.

Fa cinc anys, un grup de joves 
de la ciutat vam decidir iniciar un 
projecte que vam batejar amb el 
nom de Front Mataroní. D'aquell 
moment ençà, cada dissabte hem 
omplert de color groc la grada lo-
cal del Jaume Parera, i hem acon-
seguit que l'afi ció sigui sempre el 

sisè jugador del club.
L'experiència d'aquests últims 

anys ens ha fet veure la impor-
tància de la nostra presència als 
partits, la importància de donar 
suport als equips locals i, sobretot, 
la importància de situar dins el 
mapa esportiu el nom de la nostra 
ciutat, Mataró.

Aquest dissabte, coincidint 
amb l'inici de l'OK Lliga Plata, 
fem la nostra primera crida per 
guiar l'equip fi ns a la victòria. Per 
aquest motiu, posem en marxa un 
seguit de campanyes per a aquest 
primer partit: "Tenyim el Parera 
de groc", un sorteig d'una samar-
reta via xarxes socials i... algunes 
sorpreses més durant el partit. 
Tanmateix, no oblidem les nostres 
noies, que juguen diumenge a 
casa i esperem que aconsegueixin 
un bon resultat.

Esperem poder gaudir de la vos-
tra companyia durant la tempora-
da i augmentar així el gruix de gent 
que forma el Front Mataroní. Si 
tots animem, guanyarem!

Hi ha una grada que viu per a tu
Carta oberta del Front Mataroní en el seu 5è aniversari

El personatge

CASA
WATERPOLO Divisió Honor Fem.
LA SIRENA CNM - CN TERRASSA
Dissabte 20| 12.45 h | Complex Joan Serra
BÀSQUET Lliga EBA
MAT. PARC BOET - CORNELLÀ
Dissabte 20| 18.30 h | Pavelló E. Millan
MAT. FEIMAT - QUART
Diumenge 21| 18 h | Palau Josep Mora
HANDBOL 1a Estatal Mas.
JH MATARÓ - UE SARRIÀ
Dissabte 20| 18 h | Pavelló Teresa M. Roca
HANDBOL Plata Fem.
JH MATARÓ - AMPOSTA
Dissabte 20| 20 h | Pavelló Teresa M. Roca
HOQUEI PATINS OK Lliga Plata
CH MATARÓ - TARADELL
Dissabte 20| 20:30 h | Pavelló Jaume Parera
HOQUEI PATINS Nac. Cat. Fem.
CH MATARÓ - BIGUES I RIELLS
Diumege 21| 17:30 h | Pavelló Jaume Parera
FUTBOL 3a Catalana
MATARONESA - PLA D'EN BOET
Dissabte 20| 17 h | Mpal. Camí del Mig
TENNIS TAULA Div. d'Honor Masc.
QUADIS CNM - IRUN B
Diumenge 21| 11 h | Complex Joan Serra
VOLEIBOL 1a Catalana Fem.
CV MATARÓ CALIU - BARÇA CVB
Dissabte 20| 18 h | Pavelló Euskadi

              FORA
WATERPOLO Divisió Honor Mas.
SANT ANDREU - QUADIS CNM
Dissabte 20| 19.15 h | Piscina Pere Serrat
FUTBOL 2a Catalana
VALLDOREIX - CE MATARÓ
Diumenge 21| 12.15 h | Mpal. Vallvidrera

Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1544 | 2A ÈPOCA 
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Marc Traver
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BASQUETBÀSQUET

LLIGA ESTATAL 
Femenina 2- A

Les taronges són 
colíders amb Celta 
i Ardoi
5a jornada (13 d'octubre)
Corunya-Cortegada  .........................65-70
Ardoi-Avilés ........................................ 66-58
Rioja-Lima Horta  ............................. 80-72
Barça-Segle XXI .............................Ajornat
Cerdanyola-León .............................. 50-78
MATARÓ P. BOET-Ibaizábal ...............67-64
Celta-Arxil ........................................... 66-52

Classificació 
Triple empat al liderat entre Celta, 
MATARÓ PARC BOET i Ardoi, 4 punts; 
Ibaizábal, Rioja, Avilés, Cortegada, 3 
punts; León, Barça, Corunya, Horta, Arxil, 
Cerdanyola, 2 punts; Segle XXI, 0 punts.

3a Jornada (20 i 21 d'octubre)
El Mataró Parc Boet farà carretera fins a 
León, on l'espera un partit complicat a 
casa del Patatas Hijolusa. El partit serà 
dissabte 20 a les 20 h del vespre i podria 
suposar el tercer triomf de les taronges. 

El líder posa a prova 
la ratxa del Gress

5a jornada (13 d'octubre)
Gramenet-Sant Adrià  ..................... 44-39
Viladecans-Bencriada ......................92-52
L'Hospitalet-Lleida  ..........................65-50
Tarragona-Les Corts..................... Suspès
Girona-Almeda .................................. 43-62
GRESS MATARÓ-Terrassa .................. 71-61
St Fruitós-GrupBarna ...................... 55-49
Roser-Igualada ................................. 78-60

Classificació 
L'Almeda és líder amb 10 punts; 
Viladecans i Girona, 9 punts; GRESS 
MATARÓ, Roser i Hospitalet, 8 punts; 
Lleida, Igualada i Bencriada, 7 punts; 
Grup Barna, Gramenet i Sant Adrià, 6 
punts; Les Corts, Sant Fruitós, Tarragona 
i Terrassa, 5 punts. 
7a Jornada (20 i 21 d'octubre)
El Gress visita el líder, l'Almeda, diumen-
ge a les 18.15 h en un desplaçament que 
posa a prova la ratxa de les grogues.

Copa Catalunya C- B

Victòria estatal al Millán | D.Ferrer

El femení del Mataró Parc Boet 
tenia dissabte a la tarda el seu de-
but històric a casa en competició 
estatal en la segona jornada de 
la Lliga Femenina-2, amb la visita 
de l'Ibaizábal Galdakao basc. Feia 
set anys que a la nostra ciutat no 
s'havia vist un partit d'aquest nivell, 
des que hi havia jugat el Platges 
Mataró. L'equip taronja va superar 

la prova, després d'un partit vi-
brant, i va aconseguir una victòria 
històrica contra un equip basc que 
va estar sempre fi cat dins del partit 
i va lluitar pels dos punts.

L'equip de Jordi Vizcaíno va sem-
blar acusar una mica en el primer 
quart la pressió del debut a casa 
i l'equip basc va manar en el mar-
cador. En el segon, va passar a 
tenir el domini de la situació, i ja 
va cedir-lo fi ns al fi nal. El triomf va 
desencadenar l'alegria del públic 
que va omplir les grades del Millán.

El Boet va exercir el domini sota 
la cistella i això li va permetre con-
trolar el matx aprofi tant moltes 
segones opcions. 

71  GRESS P. DE MATARÓ

61  CN TERRASSA

GRESS P. DE MATARÓ: Vico, Cuní (7), 
Balmes (3), Murat (4), Domènech, Coll (6), 
Magriñà (4), Elworth (15), Cobo (3), Molina 
(11), Martínez (4), Solé (14).

PARCIALS: 12-13, 20-18, 24-8, 15-22.

En ratxa: tercera victòria seguida 

L'equip creix matx a matx. | ARXIU

El Gress Platges Mataró està en rat-
xa. Dissabte, l'equip d'Àlex León va 
enllaçar la tercera victòria seguida 
gràcies sobretot a un gran tercer 
quart que va fer fora del partit un 
CN Terrassa que va ser un rival in-
còmode en els dos primers parcials. 
Les mataronines van anar clarament 
de menys a més i al tercer quart van 

67 MATARÓ PARC BOET

64 IBAIZABAL

MATARÓ PARC BOET: Gibert (5), Diao 
(3), Frommelt (2), Rodríguez (3), Claret 
(12), Llobet (5), Ruano (13), Massuet (10), 
Latorre (3), Jones (11).

PARCIALS: 14-17, 21-14, 14-11, 18-22.

Victòria per a la història: 
la primera estatal a casa

setenciar el partit. El Gress sembla 
especialitzat a deixar madurar el 
rival per posar una marxa més i va 
repetir el guió tornant a la pista per  
aixafar el Terrassa per un més que 
contundent 24-8. La defensa i el 
domini del rebot, així com un atac 
sense complicar-se la vida, van ser 
les armes per setenciar el matx.

www.eltotesport.com |  P. 3BÀSQUET
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BÀSQUET

El Feimat va governar a Tarragona

Sotmeten el Tarragona 
a còpia de triples

Campanada del Feimat Mataró a la 
pista del Tarragona. El pavelló del 
Serrallo tarragoní va veure com 
l'equip local, que arribava líder, era 
superat en ritme i jerarquia de joc 
per uns mataronins veritablement 
en ratxa, cada dia més fets com 
a equip. Els nois de Charly Giralt 
havien preparat a consciència la 
visita a un camp més que difícil i 
van saber provocar curtcircuits en 

les dues grans armes dels locals, 
anul·lant el seu millor tirador i im-
posant-se sota el tauler. Això va 
enviar en orris els plans del líder, 
que va trobar-se, de nou, amb la 
versió més desplegada del joc dels 
grocs, amants del ritme alegre, molt 
de tir i el camp obert.

Amb aquesta tònica, el Feimat 
va anar-se'n ràpidament en el mar-
cador, consolidant durant pràctica-
ment tot el partit un avantatge que 
rondava els 10 punts de distància 
de seguretat. Va ser un partit es-
pecialment encertat en el tir amb 
fi ns a 16 triples encertats de 36 in-
tents: un ressenyable 44 per cent 
d'encert des de la línia de 3. 

73 TARRAGONA

84 FEIMAT MATARÓ

MATARÓ FEIMAT: Solé (19), Viñallonga, 
Cabrera (5), Rodríguez (8), Ventura (10), 
Juanola (3), Ariño (11), Romero (13), Touré 
(4), Traver (11). 

PARCIALS: 19-22, 16-21, 14-23, 24-18.

Derrota després de dominar

 Dura derrota del Mataró Parc Boet 
a la pista de l'Igualada. No pel fet en 
si (és sabut que els de l'Anoia són un 
dels grans equips i la seva pista una 
de les més inexpugnables de Lliga 
EBA), sinó pel com. Els taronges van 
dominar durant 38 dels 40 minuts un 
marcador al qual es van aferrar amb 
força però a falta de dos minuts per al 

fi nal va agafar color local i l'Igualada 
va acabar imposant la seva pròpia llei.

La clau va ser el joc interior:  el 
Boet va poder mantenir a ratlla el 
rival però la mica que va faltar va 
valdre el seu propi pes com a primera 
derrota taronja a EBA. La igualtat al 
marcador va ser màxima però el de-
senllaç del matx va ser cruel.

LLIGA EBA 
Grup C

Empat mataroní a un 
punt del liderat
4a jornada (13 i 14 d'octubre)
Igualada- M. PARC BOET ................. 69-63
Valls-Salt ...............................................91-74
Castellbisbal-Calvià ..........................78-70
Tarragona-MATARÓ FEIMAT  .......... 73-84
Quart-Martorell ..................................72-68
Olivar-Salou ........................................85-75
Esparreguera-Cornellà ................... 70-58

Classificació 
Igualada i Quart, 8 punts; MATARÓ 
FEIMAT, Tarragona, MATARÓ PARC BOET i 
Valls, 7 punts; Olivar, Castellbisbal, Espa-
rreguera, 6 punts; Salou i Salt, 5 punts; 
Martorell, Cornellà i Calvià, 4 punts.

5a jornada (20 i 21 d'octubre)
La classificació de Lliga EBA deixa els 
dos equips mataronins a un punt del 
liderat i empatats l'un i l'altre a la "seva" 
lliga particular. Aquesta setmana els 
toca rebre rivals a casa per la qual cosa 
consolidar els punts de la victòria serà 
clau per mantenir-se entre "la flor i 
nata" de la categoria.

El MATARÓ PARC BOET rep dissabte a les 
18.30 h el Cornellà, en un partit propici 
per retrobar-se amb el triomf. El FEIMAT 
MATARÓ rep, en canvi, un dels dos líders, 
el Quart, en un Josep Mora que es 
prepara per a un dels grans partits de la 
jornada, diumenge a les 18 h.

69 IGUALADA

63 MATARO PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Puig (18), Merino 
(3), De Pree (2), Aza (5), Francisco (3), 
Duran, Tato (5), Tuxford, Sola (10), Moore 
II (17)

.PARCIALS: 16-16, 16-18, 19-19, 18-10.

El matx a Igualada.| CEDIDA

El Feimat, imparable, assalta 
la pista del líder

Dojo
Cervantes

Vine i informa’t!
Francesc Macià,1-3 • 08302 MATARÓ
Tel 93 798 40 93 • 639 781 674

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat
KRAV MAGA!
Sistema de defensa 
personal que no 
necessita
experiència prèvia.
Característic per la 
seva gran eficàcia en 
situacions extremes

BÀSQUETBÀSQUETel Esporttot BÀSQUET
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0  CONCEPCIÓN MADRID

24 QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret i 
Xavier Casabella porters; Ramiro Veich 
(1), Pitu Puig (2), Marc Corbalán (1), 
Víctor Fernàndez (2), Edu Mínguez, Lluc 
Bertran (4), Pol Daura (2), Àlex Codina 
(2), Pol Barbena (3), George Ford (1), 
Germán Yáñez (6) .
PARCIALS: 0-4, 0-7, 0-7, 0-6.

15 CN SABADELL

6  LA SIRENA CNM

LA SIRENA CNM: Júlia Àvila, 
Laura Vicente (1), Lea Bachelier (2), 
Berta Blanch, Audrey Daule (1), Clara 
Cambray, Cristina Nogué, Marta Bach 
(1), Queralt Bertran, Júlia Soler, Carla 
Graupera, Blanca Colominas.
PARCIALS: 6-2, 4-1, 3-1, 2-2.

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis no havia guanyat 
mai per aquesta diferència  

El Quadis va guanyar a la pista 
del Concepción Ciudad Lineal de 
Madrid, equip que ho passarà molt 
malament aquesta temporada a la 
Divisió d'Honor. En dues jornades 
no han marcat cap gol i n'han en-
caixat cinquanta. 

El Quadis va jugar molt seriós en 
tot moment i va passar el corró per 
damunt d'un equip que poca cosa 
podia fer. Els mataronins van acabar 
guanyant per 24 gols de diferència, 

El Sabadell ja dominava de 
7 gols al descans 

La Sirena CN Mataró iniciava la seva 
participació en la Divisió d'Honor 
estatal en la que és la seva 14a 
presència a la màxima categoria, 
i no ho tenia fàcil a la piscina de 
les campiones. Les sabadellenques 
no van donar-los cap opció de vic-
tòria. Van començar amb un 5-0. 
Al descans dominaven de 7 gols 
(10-3) i el partit ja estava decidit. 

En els dos darrers quarts el mar-
cador es va equilibrar una mica i 
la diferència es va quedar al fi nal 
en 9 gols. El nou projecte de La 
Sirena necessita temps i paciència, 
i d'aquest partit poques conclusi-
ons se'n poden treure.

la màxima registrada mai (fi ns ara 
eren 21 davant el València fa 7 anys) 
i sense encaixar cap gol, cosa que 
no havia aconseguit mai l'equip 
mataroní (el mínim eren 2 gols).

El Quadis CNM líder
1a jornada (13 d'octubre)
Sabadell - Sant Andreu..................... 10-10
Concepción - QUADIS CNM ............... 0-24
Mediterrani - Echeyde ........................ 17-2
CN Barcelona - Canoe .........................sus.
Catalunya - Terrassa ......................... 10-17
Barceloneta - Navarra ........................15-3

Classificació 

QUADIS CNM i Barceloneta 6; Sant 
Andreu 4, Mediterrani, CN Barcelona i 
Terrassa 3; Sabadell 2, Canoe 1, Navarra, 
Catalunya, Echeyde i Concepción 0.

2a jornada (20 octubre, 19.15 h)
Sant Andreu -QUADIS CNM

Partit complicat a la Pere Serrat
Partit complicat a la piscina d'un 
equip reforçat i que acaba d'empatar  
a la piscina del Sabadell. L'equip ma-
taroní hi ha jugat 22 vegades en partit 
de Divisió d'Honor, amb 13 victòries, 4 
empats i 5 derrotes (l'última la tempo-
rada passada per 8-7). En l'anterior, 
victòria clara per 11-21.

Mediterrani primer líder
11a jornada (28 novembre)
Terrassa - Sant Andreu ...........................7-18
Mediterrani - Moscardó ........................ 20-4
Sabadell - LA SIRENA CNM  ....................15-6
Sant Feliu - Zaragoza ............................. 10-6
Rubí - Concepción ....................................14-5

Classificació
Mediterrani, Sant Andreu, Sabadell, Rubí 
i Sant Feliu 3; Zaragoza, LA SIRENA CNM, 
Concepción, Terrassa i Moscardó 0.

2a jornada (20 octubre, 12.45 h)
LA SIRENA CNM - Terrassa

Busquen un triomf que doni con-
fiança al nou projecte
La Sirena ha d'aconseguir els primers 
tres punts per anar agafant confiança en 
el nou projecte, que s'haurà de consoli-
dar quan arribin les dues jugadores dels 
EUA, en dues posicions tan importants 
com porteria i boia.
La temporada passada el resultat va ser 
de 18-5.

Marcador de rècord 
i lideratge

Les campiones no donen opció

Resultat de rècord per al Quadis

D.Honor Fem.

www.eltotesport.com |  P. 5WATERPOLO
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28 PALAUTORDERA

30 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Quico Sola, Dani 
Torvisco i Bassory Tandian porters; 
Sergi Fuster (1), Oriol Vaqué (4), Jaume 
Pujol (10, 3 de p.), Bernat Muñoz (5), 
Manel Núnez (3), Dani Aguilera (2), 
Javier Martín (2), Pablo Vela, Oriol Prat 
(1), Bernat Bonamusa (2), Max Anson, 
Benjamí Calvillo.
PARCIALS CADA 5': 2-2, 5-5, 8-8, 8-11, 
11-13, 12-16 descans; 12-20, 14-23, 19-23, 
22-25, 25-28, 28-30. 

23 SANT VICENÇ

28 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Noemí Pérez, Lídia Bentkib, 
Laia Argelich porteres; Ona Muñoz (7), Isa 
Latorre, Alisa Forné (2), Zara Verdugo (1), 
Clara Poo (6), Sandra Fargas (1), Marina 
Seda, Maria Murillo (7), Maria Muñoz (4), 
Sara Muniesa, Berta Vives.
PARCIALS CADA 5': 1-2, 3-4, 5-7, 7-11, 
10-13, 12-16 descans; 13-20, 16-23, 18-24, 
21-25, 22-27, 23-28.

L'equip groc-i-negre va arribar 
a guanyar de deu gols

El Joventut va aconseguir una va-
luosa victòria i es manté en el grup 
capdavanter. L'equip mataroní, amb 
algunes baixes, va mantenir a rat-
lla l'equip local a l'inici del matx i a 
mesura que avançava la primera 
part es va fer amo del partit. Amb 
gran defensa i amb una primera 
línia molt efectiva, el Joventut va 
arribar al descans quatre gols per 
sobre (12-16). 

A la represa, sortida espectacu-
lar per agafar 10 gols d'avantatge 
(13-23). Però el Palau va reaccionar 
amb una defensa pressionant i es 

Quartet al davant
4a jornada (12-14 d'octubre)
Montcada - Sant Vicenç .................. 27-26
Sant Cugat - Sant Quirze ................28-38
S. Esteve Palau. - Poblenou ............33-33
Sarrià - La Roca .................................26-27
Esplugues - OAR Gràcia ....................26-21
Sesrovires - Salle Bonanova ...........26-21
Palautordera - JH MATARÓ ............ 28-30
Granollers B - Sant Joan Despí ........sus.

Classificació
Sesrovires, Sant Quirze, JH MATARÓ, 
Montcada 6; Esplugues, La Roca 5, Poble-
nou, Palautordera, Sarrià 4; OAR Gràcia, 
Bonanova, Sant Vicenç, Sant Esteve 
Palautordera 2; Sant Cugat, Sant Joan 
Despí 1; Granollers B (que ha ajornat els 
seus 4 partits) 0.

Visita del Sarrià
Dissabte a les 18 hores el Joventut rep la 
visita d'un dels càssics, el Sarrià de Ter, 
que la temporada passada va guanyar 
aquí per 23-24.

Elda, líder en solitari

5a jornada (13/14 octubre)
Elda - Agustinos Alicante.................23-19
Sant Vicenç - JH MATARÓ................23-28
Puig d'en Valls - Benidorm .............32-25
Mislata - La Roca ................................31-24
Amposta - OAR Gràcia ......................23-19
Dominicos - Lleidatana....................27-20
Sant Quirze - Sant Joan Despí ......25-20

Classificació
Elda 10, Benidorm i Sant Quirze 8; Puig 
d'en Valls 7; JH MATARÓ i Mislata 6, Am-
posta, Sant Joan Despí, Sant Vicenç, La 
Roca, Dominicos Zaragoza 4; Agustinos 
Alicante 3, Lleidatana 2; OAR Gràcia, 0

Partit atractiu
El JH Mataró rep dissabte a les 20 h 
l'Amposta, equip consolidat a Plata. La 
temporada passada, victòria local per 
29-27.
ALTRES RESULTATS
2a Cat. Masc.: Poblenou B - JHM B 28-25;  
La Garriga - Llavaneres 35-37; 3a Cat. 
Masc.: Vilamajor B - Llavaneres B 19-18; 
1a Cat. Fem.: Terrassa - JHM "B" 38-31; 
Llavaneres Caldes d'Estrac - Sesrovires 
20-18; Infantil fem.: JHM - Granollers 28-
19. Gran debut a Lliga Catalana.

 Gran victòria a Palautordera

El femení del Joventut va reacci-
onar a les dues recents derrotes 
guanyant a la pista del millor equip 
català de Plata de les dues últimes 
temporades, en un partit retrans-
mès en directe per La Xarxa. 

Després d'uns minuts d'igualtat, 

la defensa mataronina es va tan-
car, i amb Clara Poo i Ona Muñoz 
efectives en atac, al descans el 
Joventut dominava 12-16. 

A la represa, Maria Murillo va 
agafar el relleu en atac i la diferèn-
cia va pujar de seguida als 7 gols, 
que es van gestionar bé fi ns al fi nal.

va arribar a posar a un gol a falta 
d'un minut. Pujol va agafar la res-
ponsabilitat en atac i va marcar un 
gol decisiu en atac en inferioritat.

 Triomf en directe per televisió

1A ESTATAL
MASCULINA

Plata Estatal Fem.

Es retroben amb la victòria. | D.F

Gol decisiu de Pujol. | J.GOMÀ

el Esporttot HANDBOL

TOTESPORT 1544.indd   6 17/10/2018   13:37



Sin título-4   1 17/10/18   9:21



A 2  minuts de Mataró ParkA 20  minuts de Barcelona

Preus des de

499.000€

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2

CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions
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Preus des de

499.000€

www.maresmed.com
comercial@maresmed.com

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2
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Nacional Catalana 
Femenina

El Vilanova B és líder i 
el CH Mataró és cinquè
5a jornada (13 d'octubre)
Jonquerenc - CH MATARÓ   ..................... 2-2
Igualada - Vilanova B ............................... 2-4
Bigues i Riells B - Barberà  .....................5-0
Vila-sana B- Voltregà B............................ 2-3
Endarrerit:
Vila-sana B - CH MATARÓ .......................... 1-2

Classificació
Vilanova B 15, Igualada 12, Voltregà B i Bi-
gues i Riells 9, CH MATARÓ 7, Jonquerenc 
4, Vila-sana B 3, Barberà 0.

Diumenge juguen a casa
Aquest diumenge, dia 21 d'octubre, a 
les 17.30 h, el CH Mataró rep el Bigues 
i Riells, en un partit en què buscarà la 
primera victòria al Jaume Parera.

El Taradell és el 
primer rival
El primer rival, dissabte a les 20.30 
hores, serà el Taradell, un equip que 
va visitar per primer cop el Pavelló 
Jaume Parera la temporada passada i 
es va emportar els tres punts guanyant 
per 2-4. Van ser just els 3 punts que al 
final separarien els dos equips. El CH 
Mataró va acabar 6è amb 38 punts i els 
osonencs en 5è amb 41. 

1a jornada (20 i 21 d'octubre)
Completen la 1a jornada aquests partits: 
Raspeig - Maçanet, Liceo B – Manlleu; 
Sant Feliu Codines – Vilanova, Lleida 
Alpicat – Barça B; Vilafranca – Tordera i 
Arenys de Munt – Palafrugell.

En aquest grup, aquesta temporada hi 
tornem a veure l’Arenys de Munt i el 
Palafrugell, que han baixat d’OK Lliga, i 
Liceo B, Raspeig i Barça B, que han pujat. 

L'equip mataroní no està fi de 
cara al gol 

L'equip femení del Club Hoquei 
Mataró va aconseguir quatre punts 
en dos dies el cap de setmana pas-
sat. Uns punts que van ser molt 
valuosos tenint en compte que 

hi havia baixes importants dins 
l'equip. 

Dissabte l'equip mataroní va 
empatar a 2 gols a la pista del 
Jonquerenc en un partit que s'hau-
ria pogut guanyar si no s'haguessin 
fallat una falta directa i un penal. 
I és que a l'equip d'Albert Bou li 
està costant molt marcar aquesta 
temporada. 

Diumenge, a Vila-sana, contra 
l'equip B, fi lial de l'OK Lliga, es 
va aconseguir una victòria ajus-
tada que, per joc, hauria pogut 
ser més àmplia, però la manca 
de punteria davant de porteria va 
continuar. Van jugar: Lladó, Chiva, 
Lleonart, Fontdeglòria (1), Juanola 
(1), Requena, Anglas.

L'equip al vestidor. | F: @CHMATARO 

Quatre punts en un cap de 
setmana força profitós

La fins ara 1a Estatal adapta 
un nou nom

El Club Hoquei Mataró inicia dis-
sabte la nova temporada a l’OK 
Lliga Plata. Aquesta serà la 24a 
temporada de l’equip d’hoquei 
sobre patins de la ciutat a la ca-
tegoria de Plata, primer amb el 
nom d’Esport Ciclista Mataró i 

posteriorment amb el de Club 
Hoquei Mataró.

L’equip mataroní ha aconseguit 
en quatre ocasions l’ascens a la 
màxima competició estatal. En 
tres d'elles va quedar campió (94-
95, 00-01 i 05-06) i en una altra 
va acabar en segon lloc (13-14).

Plantilla del CH Mataró
A la plantilla, que ha patit algunes 
baixes importants (Jordi Bartrès, 
Montero, Molist i Mañé), hi conti-
nuen Sergi Grané, Eric Florenza, 
Oriol Lladó, Àlex Cantero. S’hi in-
corporen Conrad Xicota i Bernat 
Romero, del planter, Gerard 
Cusachs (Arenys Munt), Adrià 
Martos (Tordera), Jaume Gisbert 
(Sant Cugat) i Pau Palacín (GEiEG).

L’equip estarà dirigit des de la 
banqueta per Albert Larrea, que 
tindrà l'ajuda d'Aleix Castellsaguer 
i Ferran Mercader, aquest últim 
com a preparador físic. Marc Gomà 
i Joan Torrent seran els delegats.

Nova temporada a Plata. | D.F

El CH Mataró inicia dissabte la 
nova temporada a l’OK Lliga Plata

OK Lliga Plata

www.eltotesport.com |  P. 7HOQUEI
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2   CE MATARÓ

0   TURÓ LA PEIRA

CE MATARÓ:  Pol, Lluís (Víctor Yustos 
69'), Kiku, Isma (Dani Prieto 62'), Aleix 
Cirera (Aitor Vàzquez 80'), Parri, Marc 
Pascual (Adnane Ghailan 76'), Aitor, 
Kique, Pedro i Uri Martínez (Toni Muñoz 
69').
GOLS: 51' KIQUE (1-0); 80' TONI MUÑOZ 
(2-0).

SEGONA
CATALANA

L'equip groc-i-negre va ser 
superior al segon classificat

El CE Mataró va reaccionar a la 
primera derrota de la temporada, 
patida la setmana anterior. Ho va 
fer derrotant el segon classifi cat 
amb solvència i recuperant així els 
quatre punts d'avantatge. 

El partit, com ha passat fi ns ara 
en tots els jugats en camp propi, 
va tenir un inici fl uix. L'equip local 
tenia molts problemes per superar 
un rival molt compacte defensiva-
ment i que a més portava perill en 
els seus atacs. L'equip local no va 
xutar a porteria fi ns al minut 23. 
Però en el tram fi nal ja es van co-
mençar a veure detalls del líder, 
que havia esperat amb paciència, 
i a la mitja hora Aitor va culminar 
la millor jugada de la primera part, 

El Mataró recupera els 
quatre punts de marge

7a jornada (13/14 octubre)

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

Classificació 
CE MATARÓ 18; Turó Peira, Singuerlín 14, 
Llefià, Montcada 13; Parc i Sant Andreu 
At. 12;  Molletense, PREMIÀ MAR i SANT 
POL 9, Valldoreix i Mollet 8; Canyelles, 
Pubilla Casas i Young Talent 7; Sarrià 6; 
Europa B, Besós BV 4.
8a jornada (20/21 octubre)
Valldoreix - CE MATARÓ (DG 12:15 h)
Sant Andreu At.- SANT POL(DG 20 h)
Europa B - PREMIÀ DE MAR  (DS 17:15 h)

Desplaçament novedós
El CE Mataró visita per primera vegada 
el Valldoreix, club fundat l'any 2010, 
que juga al Municipal de Vallvidrera, on 
encara no hi coneix el triomf. L'equip 
groc-i-negre no hi pot fallar.

Victòria groc-i-negre
El juvenil del CE Mataró va aconseguir la 
segona victòria consecutiva. Va superar 
el Jabac Terrassa per 3-2, en un partit 
que dominava per 3-0 al descans, amb 
gols d'Edgar, Reda i Pau Targas. 
Amb els tres punts, l'equip groc-i-negre 
se situa en 7è lloc amb 15 punts, a 4 dels 
líders. Diumenge, a les 18.15 hores, visita 
el camp del Girona B, que és 6è amb els 
mateixos punts.

Una altra derrota dura
Després d'haver rebut 7 gols en 
l'anterior partit a casa, l'equip femení 
del CE Mataró els va tornar a rebre al 
camp de la Penya Blanc-i-blava La Roca, 
caient per 7-2. 
Cau al 12è lloc amb 3 punts, i diumenge 
21 a les 17 hores rep la Fundació UE Olot 
(7è amb 7 punts).

 Demostren per què són líders

Kique va marcar un dels gols. | D.FERRER

però el seu xut va anar al traves-
ser, quan ja es cantava el gol. Poc 
després l'àrbitre va anul·lar injus-
tament un gol a Kique per un orsai 
inexistent. 

A la represa, el Mataró va sortir 
fort i Kique Amador, demostrant una 
vegada més la seva qualitat, i apro-
fi tant una passada entre la defensa 
de Pedro, va marcar el primer gol. 

Amb el partit ja encarrilat els 
barcelonins van obrir línies i Pol 
Andiñach es va haver de lluir amb 
una gran aturada. Però el Mataró 
disposava d'espais i a deu minuts 
del fi nal va arribar el segon, quan 
Toni Muñoz va aprofi tar una excel-
lent assistència de Víctor Yustos 
per marcar amb un toc suau de 
qualitat, superant el porter visitant.

1a Catalana Fem

Lliga Nac. juvenil

el Esporttot FUTBOL
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2  CERDANYOLA AEiLL

3  MOLINOS

CERDANYOLA: Moreno, Àlex (Aaron 
59’), Mosquera, Molina (Sergi 29’), 
Almirón (Simón 84’), Llop, Mas, Romero, 
Carrasco (Valle 75’), Aitor i Delgado.
MOLINOS:  Ramos, Keita, Roca, Hèctor, 
Artero, Batlle, Cano (Bustos 59’), Adrian 
Garcia, Aitor Moreno (Uri Martín 87’), 
Óscar (Borrego 59’), Pereira (Javi 75’).

1  LLAVANERES

2  CIRERA

CIRERA: Toni, Isaac (C. Romero 60’), 
Karamba, Palau, Albert G., Agus (Flores 
73’), Baba (Izar 60’), Juako, Joel, Frank 
(Campaña 60’), Aleix (Ximillo 46’).

2  PLA D'EN BOET

1  MONTSANT PEIRA

PLA D'EN BOET: Jairo, Vela, Badji, 
Lluc Pera (Moreno 79’), Carrasco, Javi 
(Valencia 70’), Cortés, Farissi (Joel 46’), 
Barris, Alhagi (Marc 60’), Adama (Cano 
70’).

TERCERA
CATALANA

Gran victòria de l’equip blanc-i-blau amb 
remuntada inclosa que li permet man-
tenir el segon lloc de la classificació. 
L’equip vermell va sortir en tromba i Aitor 
Fernàndez i Sergi Mas, de penal, van posar 
el 2 a 0 al marcador quan només havia 
passat un quart d’hora. Aitor Moreno va 
donar esperances als visitants poc des-
prés, i a la represa van rematar la feina, 
amb un bon joc... i amb gols de Pereira i 
Javi Bustos.

Bon partit llantienc al camp del líder però 
sense sort davant de porteria, cosa que sí 
van tenir els vilassarencs, que van marcar 
després de la represa i en temps afegit.

Molinos 2n, Cirera 4t

7a jornada (13/14 d'octubre)

Premià Dalt - Vilassar Mar B ...................0-1
Arenys de Mar - Santvicentí .................. 2-3
Cabrils - Lloreda ........................................ 6-2
PLA D'EN BOET - Montsant....................... 2-1
CERDANYOLA AEiLL - MOLINOS  ............. 2-3
Llavaneres - CIRERA  ................................. 1-2
Vilassar Dalt  - LA LLÀNTIA ....................2-0
Fund. Montgat- La Salut ........................... 1-3
Masnou At. - MATARONESA .....................0-5

Classificació 
Vilassar Dalt 18; MOLINOS i Vilassar B 15, 
CIRERA 14; Santvicentí i CERDANYOLA 13; 
PLA D'EN BOET i Cabrils 12; Llavaneres 
11; La Salut Badalona 9; Premià Dalt i 
MATARONESA 8; LA LLÀNTIA, Montsant, 
7, Lloreda, Arenys Mar 6; Masnou At. 3; 
Fundació Montgat 1.

8a jornada (20/21 octubre)
MATARONESA - PLA D'EN BOET (DS 17h) 
CIRERA - Masnou At. (DG 11 h) 
MOLINOS - Cabrils (DG 12 h) 
Santvicentí - CERDANYOLA (DG 12 h)
LA LLÀNTIA - Llavaneres (DG 12:15 h)

Un altre derbi al Camí del Mig
Aquesta setmana el derbi local torna a 
ser al Camí del Mig, on dissabte la Mata-
ronesa rep un Pla d'en Boet que busca 
els primers punts fora de casa.
Molinos, Cirera i La LLàntia també 
juguen a casa diumenge al migdia.

Només guanya el 
Molinos B

5a jornada (13/14 octubre)

Cabrera - MATARÓ ATH. ........................2-0
MOLINOS B - Vilassar Dalt B ............... 6-3
Alella - ROCAFONDA .............................sus.
JUVENTUS - Tiana .................................0-3
Calella - JUVESPORT  ............................ 7-0

Només el Molinos B va sumar i se 
situa en quart lloc amb 12 punts, tres 
menys que Calella i Tiana, que domi-
nen la classificació. 

Aquest diumenge a les 17 hores 
l'equip molinenc visita l'Alella, que és 
tercer amb 13 punts.

El Molinos guanya al Camí del Mig 
i és un sòlid segon classificat

El Molinos va guanyar.

4a Catalana

0  MASNOU ATL.

5  MATARONESA

MATARONESA: Palomino, Espín, Guti 
(Sissoko 46’), Miguel, Carlos, Óscar, 
Bofarull, Jonatan (Marc Pérez 66’), 
Palanco (Moya 46’), Marcelo (Joan 67’), 
Aitor (Hidalgo 66’).

Gran triomf cirerenc, tot i jugar la segona 
part en inferioritat. Aleix havia avançat el 
marcador amb un bon cop de cap, però els 
locals van empatar de penal, amb expulsió 
inclosa. Quan faltaven deu minuts, Izar va 
fer el golàs de la temporada amb un gran 
xut des del mig del camp.

L’equip arlequinat va brodar la primera 
part amb gols de Guti, Marcelo i Espín (2), 
tots abans de la mitja hora. A la represa, 
tot i jugar amb deu, van ampliar amb gol 
de Sissoko.

2  VILASSAR DALT

0  LA LLÀNTIA

LA LLÀNTIA:  Joan, Alexis (Delfín 
46’), Bertolín, Llavero, Salvia (Paby 73’), 
Ismael (Guedes 65’), Jerreh, Yusupha 
(Saiku 65’), Sergio Garcia (Ibu 65’), 
Bilal, Said.

L’equip groc-i-blau va aconseguir el 4 
de 4 a casa. Van remuntar el gol que els 
visitants havien marcat als 20 minuts, amb 
dos gols de Carles Barris, un abans del 
descans i l’altre ja al tram final de partit.

www.eltotesport.com |  P. 9FUTBOL

TOTESPORT 1544.indd   9 17/10/2018   13:41



Primera derrota del Caliu

Primera derrota del CV Mataró Caliu a la Primera 
Divisió catalana de voleibol femenina, en un partit 
que havien encarrilat molt bé en els dos primers sets. 
Les  mataronines van saber aprofi tar un mal inici de 
partit de les jugadores locals. Sense fer res de l’al-
tre món, les visitants es van endur el primer set per 
un clar 13 a 25. El segon set va ser similar al primer: 
molts errors de les jugadores del Vall d’Hebron i el 
Mataró Caliu que guanyava sense fer un bon joc. El 
tercer set, molt igualat, va ser la clau del partit. A 
partir d’aleshores les locals van veure que tenien 
opcions i les maresmenques veien impotents com 
se’ls escapava un partit que haurien d’haver tancat 
amb els 3 punts a favor.

Amb el punt sumat, gràcies als dos sets guanyats, 
el Mataró Caliu és a la 3a posició de la classifi cació. El 
pròxim dissabte, a les 18.00 a l’Euskadi, el CV Mataró 
Caliu rep al Barça.

Una imatge d'arxiu. | D.FERRER

Primera victòria de la temporada per al Rugby Mataró

L'equip mataroní va superar per un resultat 
ajustat el Badalona

L'equip del Rugby Club Mataró, després de dues 
derrotes força contundents, va obtenir dissabte 
passat la primera victòria de la temporada en el 
partit jugat al Camí del Mig contra el Badalona.

Bones notícies per a l'equip. | ARXIU

Va ser un matx molt igualat i fi ns al descans domi-
naven els badalonins. Però en la segona part, l'equip 
local va estar molt fort en defensa i va millorar l'efec-
tivitat en atac per aconseguir el triomf per 20-15.
El quinze inicial el van formar Santi Vargas, Miquel 
López, Andreu Valls, Carlos Garcia Parrado, Elm 
Mora, Adrià Rincón, Roger Font, Germàn Rodríguez, 
Pol Roca, Manuel Cabrera, Pablo Garcia, Pedro De 
Cea, Víctor Payerol i Flavio Quiroga. Després van 
entrar David Rubio, Pedro Ninci, David Garcia, Julián 
Matías Vargas i Marc Godoy.

La classifi cació queda així: FC Barcelona Blau 11, 
Químic i Manresa 9; Terrassa 5, Sant Cugat B i RC 
MATARÓ 4, Badalona 1.

El pròxim cap de setmana l'equip mataroní visita 
el Sant Cugat B, en la quarta jornada d'aquesta fase 
prèvia del Campionat de Catalunya, en un partit 
molt important si es vol estar entre els quatre pri-
mers que disputaran la Divisió d'Honor Catalana. 

21 medalles per al Tonbal

El Tonbal va triomfar al Campionat de Catalunya de 
Poomsae. Va participar-hi amb 31 esportistes, 21 dels 
quals van guanyar medalla: 6 ors, 8 plates i 7 bronzes

Van guanyar medalla en elit infantil: Or: José 
Iglesias, benjamí; Plates: Abril Martin, cadet, Wail 
Eddehbi, infantil, Ariana Larrosa, infantil; Bronzes: 
Eric Castro i Pau Valverde, infantils. En “Promoció 
adult’ or per Mario García, junior, plata per Josep 
Muñoz, junior i bronzes per Saray Fernàndez, junior 
i Gemma Ezquerra, Master B. En ‘Promoció infantil’ 
ors per Sergio García, infantil; Judith Gómez, aleví 
i Adrián Serrano, benjamí. Van guanyar plata Diego 
García, infantil; Aritz El Aluei, aleví masculí i Álvaro 
Brenes, benjamí i bronzes Julen Borrego, infantil; 
Abel Moya, aleví masculí i Maria Sànchez, infantil. 
En trios sincronitzats van guanyar l’Or Èric Castro, 
Wail Eddehbi i Pau Valverde, infantl i la plata José 
Iglesias, Adrián Serrano i Álvaro Brenes, benjamins. 

Foto de família dels medallistes. | CED.

el Esporttot VARIS
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3A NACIONAL
Grup 1
Cuers en solitari
4a jornada (13 i 14 d'octubre)
VILASSAR-Montcada .............................3-3
ARENYS DE MUNT-Montsant ...............3-2
Floresta-Jesús i Maria  ......................... 1-1
Esparreguera-Ripollet ........................0-9
Arrahona- Vallseca ...............................2-2
PREMIÀ-Sant Cugat .............................. 6-4
SPALL MATARÓ - Vacarisses .............. 2-4

Classificació 
Ripollet, 12 punts; ARENYS DE MUNT, 10 
punts, PREMIÀ DE MAR, 9 punts; Floresta, 
8 punts; Arrahona i Esparreguera, 7 
punts; Jesús i Maria, 6 punts; VILASSAR, 
Sant Cugat, Montcada, 4 punts; Arrels 
i Vacarisses, 3 punts; Vallseca, 2 punts; 
Gràcia i Montsant, 1 punt; SPALL CIUTAT 
MATARÓ, 0  punts.

3a jornada (20 d'octubre)
Gràcia- SPALL MATARÓ........................ 17h

2  SPALL CFS MATARÓ

4  VACARISSES

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

però només un gol va pujar al mar-
cador i el rival va capgirar la situació 
en dos xuts.

Amb dues contres més, el rival va 
marxar defi ntivament. Els locals ho 
van intentar jugant de 5 i van tenir 
opcions, però el gol es negava a 
entrar fi ns que, a punt d'acabar el 
partit, es va fer el 2-4 defi nitiu amb 
el primer triomf del Vacarisses.

El Futsal Aliança Mataró va patir la 
primera derrota de la temporada 
després de perdre de forma cla-
ra a casa 1 a 6 davant el Natació 
Sabadell, un dels equips més po-
tents del grup III de la Segona B. 

El matx ben aviat es va compli-
car quan als 30 segons de joc els 
visitants es van avançar en el mar-
cador.  Els mataronins van intentar 
reaccionar, però els visitants van 
estar molt més encertats de cara 
a porteria i amb un tres i no res es 
van posar 0 a 3 a dalt. Tot i retallar 
distàncies abans del descans els 

Primera derrota del Futsal 
Aliança Mataró

2A DIVISIÓ B
Grup 3
El Castelldefels es 
queda sol al capdavant
5a jornada (13 d'octubre)
Escola Pia-Salou ..................................... 7-1
Hospitalet-Pallejà..................................4-0
Las Palmas-Barceloneta ..................... 3-2
Calvauto-Segorbe ................................. 3-2
CANET-Terrassa ......................................5-4
Castelldefels-Santa Coloma ................6-1
ALIANÇA MATARÓ-Sabadell .................. 1-6
Manresa-Cerdanyola ............................ 3-3

Classificació 
Castelldefels, 13 punts; Manresa, Hospi-
talet, CANET I FUTSAL ALIANÇA MATARÓ, 
10 punts; Sabadell i Escola Pia, 9 punts; 
Cavauto, 6 punts; Las Palmas i Cerdan-
yola, 5 punts; Pallejà, Barceloneta, Santa 
Coloma, 4 punts; Segorbe i Salou, 2 
punts; Ciutat de Terrassa, 0 punts.

6a jornada (20 i 21 d'octure)
L'equip mataroní juga a les 18.15 hores a 
la pista del Cerdanyola, un rival que té 4 
punts menys, però que ve d’empatar a la 
pista del Manresa, el vigent campió i un 
dels equips més forts de la categoria. 

1  FUTSAL ALIANÇA

6  CN SABADELL

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

El Vacarisses també guanya 
a l'Eusebi Millan

Un moment del partit. | D.FERRER

L'equip ha de reaccionar. | ARXIU

Quarta derrota consecutiva dels 
nois entrenats per Joan Serra. La 
derrota per 2-4 no refl ecteix el que 
es va veure en el camp, sobretot a 
la primera part. Els groc-i-negres 
van disposar de nombroses i bones 
ocasions i van fer un bon futbol sala, 

locals van rebre una galleda d’ai-
gua freda amb quart gol visitant. 
A la represa els mataronins ho van 
intentar, però la manca d’encert i 
la gran actuació del porter vallesà 
van evitar que l’Aliança s’acostés. 
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Segona victòria del Quadis CNM, que es manté colíder

L'equip del Quadis CN Mataró de tennis taula es man-
té colíder del grup 1r de la Divisió d'Honor Estatal, 

L'equip és colíder. | DANIEL FERRER

L'equip femení del CN Mataró de triatló es manté 
a la 1a Divisió Estatal

En canvi, l'equip masculí no pot conservar 
la 2a categoria estatal en l'última prova 
disputada a Sevilla

Un grup de 20 triatletes el CN Mataró es va des-
plaçar a Sevilla el cap de setmana passat per dis-
putar l'última jornada de la Lliga Estatal de Clubs 
2018, amb l'objectiu de poder mantenir les seves 
categories, la de 1a les noies i la de 2a els nois. Elles 
ho van acabar aconseguint, però ells no. 

Dissabte es va disputar el Campionat de Clubs. 
L’equip femení va acabar 9è dels 15 equips de pri-
mera. Van destacar Alexandra Cassan (1:03:04), 
Clàudia Luna (1:4:15) i Júlia Raja (1:06:04), i van 
completar l’equip Maria Andreu, Judit Zaragoza, 
Aida Fàbrega, Ivana Peralt, Jéssica Brillas, Núria 

Els equips femení i mixt mataronins a Sevilla. | CED.

Bruguera i Joana Martinez. 
En l'equip masculí, moltes baixes van complicar la 

situació. En una cursa molt exigent, per equips no 
es va poder passar de la 13a posició. Els més des-
tacats van ser Oriol Gili (59:01), Ivan Roca (59:21) i 
Vicenç Castellà (59:32). 

Relleu mixt, futura disciplina olímpica
Diumenge es va disputar el Campionat d'Espanya de 
relleu mixt. Van competir Cassan, Gili, Luna i Roca. 
Cada un va fer un minitriatló de 300 m, 5 km i 1,5 
km. Van acabar en el lloc 26è amb 1:26:42. Després 
de la prova, les noies van acabar en 10è lloc fi nal de 
la 1a divisió, i van mantenir la categoria, però els 
nois van fi nalitzar en el 12è lloc, i van ser el primer 
equip que perdia la categoria.

després de superar diumenge passat el Peñaskal de 
Bilbao per 4-2. El matx va ser força obert, sobretot per 
la presència en l'equip visitant del rus Nikita Kirillov, 
que va sumar els dos punts del seu equip, primer 
per avançar-los amb 0 a 1 i després per igualar a 2 i 
donar emoció als dos últims individuals.

Xavier Peral i Yordi Jason Ramos, que van perdre 
contra el rus, van guanyar l'altre partit. Arnau Pons 
va sumar els dos punts, l'últim decisiu davant Pedro 
David Granko en un  matx emocionant i que va acabar 
amb un 3-1 per donar la victòria als mataronins, sense 
necessitat de jugar el partit de dobles de desempat.

La classifi cació està així: Irún B, QUADIS CN MATARÓ, 
CN Sabadell 4 punts (en 2 partits), Badalona, Borges 
B i Errenteria 4 (en 3); Olot, Burgos, Torrelavega i 
Peñaskal 2, L'Escala i Vasa Arroyo 0.

Diumenge que ve, dia 21, a les 11 del matí, el Quadis 
torna a jugar a casa amb la visita de l'Irun B, que 
és el líder.

el Esporttot VARIS
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Nova Gamma Hyundai i20

Segueix el teu cervell.
Nova Gamma Hyundai i20

Segueix el teu cervell.

Hyundai i20 Active
Hyundai i20

Gamma Hyundai i20: Emissions CO  (g/km): 114-130. Consum mixt (l/100 km): 5-5,7.
Exemple de finançament amb el Programa Hyundai MOVE intelligent per a Hyundai i20 5P 1.2 MPI 55,2kW (75CV) ESSENCE LE: Preu 12.746€. PVP recomanat a la Península i les Baleares. Inclou IVA, 
transport, impt. Matriculació, descompte promocional, aportació de concessionari, Programa Hyundai Move i Pla Canvia a Hyundai aplicable pel lliurament d’un vehicle usat sota titularitat del 
comprador durant almenys els 6 mesos previs a la data de compra d’un vehicle nou Hyundai. Entrada 3.721,50€. Import at 9.024,50€. Comissió formalització del 3 %: 270,74€ al comptat. 
Termini 48 mesos. 47 quotes de 120€, i una última quota de 4.933,23€. TIN 5,50%, TAE 6,78%. Import Total Degut 10.843,97€. Preu Total a Terminis 14.565,47€. Oferta vàlida fins al 31/10/2018. 

Finançament ofert, subjecte a estudi i aprovació per part de Banc Cetelem S.A.U. Models visualitzats: i20 5P i Active Style. La garantia comercial de 5 anys sense límit de quilometratge oferta per Hyundai Motor España S.L.U. als seus clients finals 
és només aplicable als vehicles Hyundai venuts originalment per la xarxa oficial de Hyundai, segons els termes i condicions del passaport de servei. Consulta les condicions del Programa Hyundai MOVE a la xarxa de concessionaris Hyundai o a 
www.hyundai.es/hyundaiMOVE.

MOTORPRIM
Av. del Maresme 71-73, 08302 Mataró - 937 576 378

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

· 47 quotes de 120€
· Entrada 3.721,50€

· Última quota 4.933,23€
· TAE 6,78%

120 *€/mes

programa MOVE intelligent
des de

Segueix les teves emocions, els teus impulsos. Menys a l’hora de triar el cotxe. Aquí, no ho 
dubtis, segueix el teu cervell. Et portarà sens dubte a la Nova Gamma Hyundai i20. I és que ara, 
el Nou Hyundai i20 i el Nou Hyundai i20 Active, arriben més equipats que mai. Gaudeix del seu 
disseny i de la seva pantalla tàctil de 7” compatible amb Apple CarPlay™ i Android Auto™ i d’un 
espai interior versàtil capaç d’augmentar la capacitat del maleter fins a on necessitis. I si a més 
el finances, tens tots els avantatges que Hyundai MOVE intelligent t’ofereix. Així que, després 
de pensar-t’ho molt, fes cas al teu cervell.
La Nova Gamma Hyundai i20  és sens dubte l’opció més intel·ligent.
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Golfes: sessions a partir de les 00.00 
Matinals: sessions abans de les 13.00 
Estrena  · En verd: sessió 3D 
En vermell: Dis., diu. i festius

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

Rodin 18:00  20:15 (22 oct.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Escuela de fracasados   16:00  18:10  20:20  22:30       

Petra   16:10  18:15  20:20  22:30       

Smallfoot 16:00  18:00  20:00       

La casa del reloj en la... 18:20  20:20  [dv.+dl.-dj.] 18:15  20:15       

First man 16:30  19:15  22:00       

La sombra de la ley 16:00  20:15       

Ola de crímenes 16:15  22:30       

Ha nacido una estrella  20:00  22:00       

Venom 16:00  18:15  20:30  22:40   [dv.+dl.-dj.] 18:00  20:15  22:30       

Christopher Robin   18:15       

Johnny English 18:15  22:40  

Todos lo saben 22:20              [dv.+dl.-dj.] 22:15

Los increíbles  16:45

Leo Da Vinci (Cicle Cinc) [ds.] 16:15

Centre Parroquial d'Argentona
C. Bernat de Riudemeia, 4 - Argentona

El viaje de Nisha  21:00 (20 oct.)   19:00 (21 oct.)   20:00 (22 oct.)

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

Escuela de fracasados  12:15  16:40  19:20  22:00  00:30

Matar o morir (peppermint)  

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

Slender man  12:00  16:00  18:10  20:20  22:30  00:40

Garavaggio en cuerpo y alma  [dl.-dm.] 20:30

Bohemian Rhapsody Premier  [dm.] 20:45

La sombra de la ley 18:20  21:30  00:15

La casa del reloj en la pared 12:15  16:00  18:15  20:30

Smallfoot 12:00  16:00  18:15  19:00

 [En català] 12:15  16:45

First man  12:00  16:10  19:05  20:30  22:00  23:30  00:45          

 [dm. VOSE] 22:00

Ola de crímenes 12:10  16:00  21:00  23:20

Ha nacido una estrella 12:00  16:20  19:10  22:00  00:40

Venom 12:00  17:00  18:30  19:30  22:00  23:30  00:30          

 [dm. VOSE] 21:00

Christopher Robin 12:20  16:00

Milla 22 22:45         [dm.] 22:00

Searching 00:40

Johnny English 12:20  16:10  18:15  20:20           

La monja 22:30  00:50 

Los minions  16:00

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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 Després de l’oscaritzada 
Ida (2015), el polonès Pawel 
Pawlikowski torna a encisar-nos 
amb una pel·lícula rodada de nou 
en un estilitzat blanc i negre, Cold 
war, saturada ara de sumptuositat 
i virtuosisme. Es tracta d’un fi lm 
ambientat en el context històric 
i polític dels anys de la Guerra 
Freda, tal com indica explícita-
ment el seu títol, amb un pianista 
amant del jazz, Wiktor (Tomasz 
Kot), que coneix una noia  pagesa 
cantant i ballarina, Zula (Joanna 
Kulig), en un curs formatiu per 
competir en concursos de cant 
coral tradicional polonès.
     Tot i que el rerefons polític hi 
és ben present gràcies a un cli-
ma de dirigisme, adoctrinament 

Balada romàntica

i manipulació, amb delacions i 
traïcions,  l’atractiva i fascinant 
proposta de Pawlikowski esdevé 
una espècie de balada xopa de 
romanticisme. 

Cal assaborir una fotografi a molt 
contrastada, que treballa els cla-
robscurs i que denota una depu-
ració exquisida, un dels mèrits 
incontestables d’aquest fi lm que 
va conquerir el premi a la Millor 
Direcció en el passat Festival de 
Canes. També gaudim d’un es-
pectacular fons sonor amb una 
presència omnipresent de cançons 
i temes musicals: des de la chan-
son française, al jazz, el swing, el 
primer rock i, sobretot, la música 
i la dansa folklòrica, que donen al 
fi lm un aire de rapsòdia musical.

  

Pregunta de la setmana
En quina sèrie nacional recent 
apareixia Natalia de Molina?

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

Resposta del núm. 1837
"The Zen of Bennett"

Guanyadors:
• Antonio Sanchez Martinez
• Josepa Sargatal Mumbrú

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

Crítica de Joan Millaret (AMIC) del film 
‘Cold war’, de Pawel Pawlikowski

núm. 1838 de l'11 al 18 d'octubre de 2018
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes

SLENDER MAN

Tot i que literalment es pot traduir per 
"ser un carquinoyoli", aquest Slender Man 
passa per ser una figura llegendària, un 
personatge fictici de terror que fa el salt 
d'Internet a la gran pantalla convertit en 
una figura que inspira temença.
Direcció: Sykvine White.
Intèrprets: Joey King, Annalise Basso,  
Javier Botet, Julia Goldani Telles,
92 min

ANIMALES SIN COLLAR

L'Abel és quasi un heroi, un polític que 
defensa els més desvalguts a Andalusia i 
que acaba de triomfar. Les coses es tor-
cen, però. La seva dona amaga un secret 
feridor i antics alts càrrecs retornen a 
primera sense cap bona pensada.
Direcció: Jota Linares
Intèrprets:  Natalia de Molina,  Daniel 
Grao, Natalia Mateo, Borja Luna.
116 min

ESCUELA PARA 
FRACASADOS

Un grup de gamberros i abusananos 
reben el càstig de fer nit a l'escola per 
mirar de redreçar la seva conducta 
acadèmica i així enllestir els estudis de 
batxillerat. Potser no és una bona idea.
Direcció: Malcolm D. Lee
Intèrprets:  Kevin Hart, Tiffany Haddish,  
Megalyn Echikunwoke, Keith David, Anne 
Wintersa.
111 min

LA BUENA ESPOSA

La Joan fins ara ha estat una companya 
exemplar, l'esposa de manual del nou 
premi Nobel de Literatura. Fins ara. Just 
en vigílies de l'acte d'entrega de tan 
magne premi, ella decideix desvelar el 
seu secret més preuat.
Direcció: Björn Runge
Intèrprets:  Glenn Close, Jonathan 
Pryce,  Logan Lerman,  Christian Slater.
100 min

MIAU

Quatre jubilats se les empesquen per 
viure una aventura més que rocamboles-
ca. Resulta que volen robar en un museu 
per mirar de sacsejar la seva rutina. 
Antics amics de joves, ara se les hauran 
amb l'aventura.
Direcció: gnacio Estaregui
Intèrprets: José Luis Gil,  Manuel Man-
quiña,  Luisa Gavasa,  Álvaro de Luna
90 min

BURNING

Adaptació cinematogràfica d'un llibre 
del gran Murakami en la qual un jove 
missatger es retroba amb una vella 
amistat que li confia el seu gat. Quan 
torna, li presenta un nou amic misteriós 
i ric amb un passatemps curiós.
Direcció: Lee Chang-Dong.
Intèrprets: José Luis Gil,  Manuel Man-
quiña,  Luisa Gavasa,  Álvaro de Luna
148 min

Tot Cinemes 1839.indd   4 17/10/2018   18:04
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independent i gratuït.
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Torna la Ruta 
de la Tapa 
a Mataró
Gastronomia: Redacció

  El Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró i 
el Maresme organitza per segon any consecu-
tiu la Ruta de la Tapa 2018 entre els dies 18 i 28 
d’octubre. Durant aquests onze dies, els ciu-
tadans de Mataró i el Maresme podran gaudir 
de 20 tapes o pintxos especials i diferents en 20 
establiments de la ciutat. Aquestes dates abas-
ten, doncs, els dos últims caps de setmana del 
mes d’octubre.

Cal recordar les novetats que va incloure el Gremi 
en l’edició del 2017 respecte de les darreres edi-
cions –en les quals el Gremi havia col·laborat 
amb una coneguda marca de cerveses– que són 
l’obertura a altres marques o begudes i l’elimi-
nació del concurs que cada any se celebrava per 
aquestes dates. 

Tanmateix, com a novetat d’aquest any, cal des-
tacar el sorteig d’una nit per a dues persones 
amb sopar i esmorzar inclosos a l’Hotel Atenea 
Port Mataró. Entraran en el sorteig les persones 
que enviïn una foto d’una tapa participant al 
Gremi, entre els dies 18 i 28 d’octubre. 

L’objectiu del Gremi és fomentar la cultura de la 
tapa entre la ciutadania tot elaborant tapes de 
qualitat i ben treballades. Les tapes inclouran 
una beguda, que podrà ser en format canya o 
quinto de cervesa de qualsevol marca, copa de 
vi blanc, rosat o negre, o un refresc per  aquelles 
persones que no vulguin consumir alcohol. El 
preu de la tapa serà el mateix que el de l’any 
passat, 3 € per tapa, amb la beguda inclosa.

Del 18 al 28 d'octubre

Els participants
Els establiments participants aquest any són:  Auto 
D’Ara, Bar Escorxador, Caminetto, Can Salinas, 
Casa Pepe, El Montadito del Centre, el Mundial, El 
Petit Racó, el Racó del Jabugo, Kinetic, la Girella, 
L’Amagatall del Francjavi, Mil 848, Néstor Tapes, 
Nuus Restaurant, Peix & Chips, Stroom Bier, 
Tapavins, el Món del Jabugo i Tubau Xarcuters.

taulataulaA taulataulataula
Del 18 al 28 d'octubreDel 18 al 28 d'octubre

taula

Tot a taula 1 1839.indd   1 17/10/2018   13:05
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PARTICIPANTS DE LA RUTA DE LA TAPA 2018 MATARÓ

Organitza: Col·laboren:

www.gremihostaleria.com

Tapa + canya / quinto / copa de vi  o refresc: 3€

� matarogroc.com 

‘18Ruta de la

TAPA   Del 18 al 28

 d’octubre de 2018

1 AUTO D’ARA 
 Wow Bao: Panet bao farcit de carn de porc amb salsa 
 agredolça i ceba caramel·litzada. Av. de Cabrera, 36 (N-II)

2 BAR ESCORXADOR 
 Parmentier de patata amb bolets saltats, botifarra  
 negra i ceba cruixent. c/ Francisco Herrera, 57

3 CAMINETTO 
 Duo de pasta farcida amb crema de ceps i tòfona 
 Horari servei tapa: de dimarts a dijous de 20 a 22h. Camí Ral, 407

4 CAN SALINAS 
 Del Salinas a l’infern: Natxos amb salsa picant, secret 
 de la cuinera.  Horari servei tapa.dll a dj: 12 a 21h. 
 Divendres i dissabte de 12 a 22,30h
 c/ Sant Agustí, 57 

5 CASA PEPE 
 Banderilla de pop cuit amb picada vegetal i vinagreta 
 amb base d’oli d’oliva verge extra 
 Av. Puig i Cadafalch, 11

6 EL MONTADITO DEL CENTRE 
 Bacallà amb base romesco, ceba caramel·litzada i 
 cruixent de porro 
 La Rambla, 24

7 EL MUNDIAL 
 Ensaladeta de tonyina picant. Camí Ral, 548

8 EL PETIT RACÓ 
 Bacallà amb alvocat.  c/ Barcelona, 59

9 EL RACÓ DEL JABUGO 
	 Delícia	de	filet	amb	verduretes,	pernil	i	formatge,	gratinada	 	
La Rambla, 20

 KINETIC 
 Tempeh de cigrons amb puré d’all i pebrot escalivat. 
 Beguda: cervesa.  c/ Pizarro, 32

11 LA GIRELLA
 Cassoleta de sépia amb pèsols i patates. 
 Horari habitual. Diumenge tancat. c/ Santa Marta, 37 

12 L’AMAGATALL DEL FRANCJAVI 
	 Mini	hamburguesa	amb	rulo	de	cabra	i	pebrot	confitat	
 c/ Sant Josep, 42

13 MIL 848  
 La Russa: Amanida russa estil Mil848 
 Horari Tapa: Dimecres i dijous: 19 a 23h. De divendres a diumenge: 
 12 a 15,30 i de 19 a 23h. c/ d’En Pujol, 8

14 NÉSTOR TAPES 
 Trufes de xocolata salada 
 Horari servei tapa: dilluns  a dijous 20 a 22h. Divendres i 
 dissabte 20 a 21h. c/ Sant Francesc d’Assís, 15 

15 NUUS Restaurant 
 Tulipa de parmesà amb risotto de carxofes i pernil ibèric  
 Passeig Marítim, 324. Hotel Atenea Port Mataró.

16 PEIX & CHIPS 
 Tacó d’arròs negre i all i oli amb llagostí fregit en panko  
 c/ Cuba, 50

17 STROOM BIER 
 “Txindoki” (“morcilla”) en llit de pa de vidre artesà 
 i salsa de txacolí. c/ Méndez Núñez, 39

18 TAPAVINS 
 Truita del Nord. Horari servei tapa: dll a dx: 19 a 22,30 i dj a dss:   
 18,30 a 20,30h. c/ Sant Cristòfor, 14   

19 TUBAU Xarcuters 
 Maridatge de formatges artesans amb melmelades d’autor,   
 “picos de Jerez” i torradetes 
 Horari Tapa: dilluns a dijous de 12 a 14 i 18 a 21h. Divendres i dissabte  
  de 12 a 14,30 i 18 a 22h. c/ Sant Francesc d’Assís, 12 

20 EL MÓN DEL JABUGO
 Pa de coca amb truita de patata, brie i pernil ibèric.
 c/ Palmerola, 2 local 3
   

10
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Ingredients

• 2 pits de pollastre

• 2 magranes

• 2 cebes tendres

• 1 manat d’alls tendres

• 2 cullerades d’oli de sèsam

• 2 cullerades de salsa de soja

• 1 cullerada de llavors de sèsam

• 1 cullerada de vinagre d’arròs

Elaboració

1. Talla a daus els pits de pollastre, pica els alls 

tendres i talla a làmines les cebes tendres.

2. Escalfa l’oli d’oliva en un wok i posa-hi el po-

llastre, els alls i la ceba. Quan els ingredients 

comencin a daurar-se, afegeix-hi el vinagre 

d’arròs, la salsa de soja i les llavors de sèsam 

sense parar de remenar.

3. Finalment, afegeix els grans de magrana, ofe-

ga-ho durant un parell de minuts, afegeix l’oli 

de sèsam i serveix.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

POLLASTRE AMB MAGRANA

Pollastre amb magrana, una recepta fàcil i de 
temporada. La magrana és rica en antioxidants 
i baixa en calories. A més, conté nutrients que 
tenen un efecte molt benefi ciós per al cor i allar-
guen la vida.

Recepta patrocinada per: 

LA RECEPTALA RECEPTA
DEDE

22

Amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre 
la importància de la lluita contra el càncer de mama, 
la franquícia de Roman Pizza a Mataró donarà a l’as-
sociació Maresme Oncològic 2 euros de cada pizza 
venuda entre els dies 17 i 19 d’octubre. Se sumen 
així a la celebració del Dia Internacional del Càncer 
de Mama, el pròxim 19 d’octubre. La franquícia de 
ROMAN PIZZA a MATARÓ   va obrir les portes al de ju-
liol al carrer Argentona, 26.

Pizzes solidàries amb
el càncer de mama

núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

Pizzes solidàries amb

AA taula

Tot a taula 3 Veritas.indd   2 17/10/2018   13:07
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núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018AA taula

 Ja fa cinc anys que al cor de la ciutat, en plena 
plaça de Santa Anna, hi ha a l'abast de tothom 
un establiment, especialitzat en sushi, per gau-
dir de la cuina japonesa. A Sushi Ya fan cas al seu 
propi nom i tenen sempre a disposició preparats 
de sushi fresc per prendre in situ, per endur-se o 
per demanar a domicili. Els seus preparats i tam-
bé els seus menús són molt recomanables i ens 
poden resoldre un àpat en la millor línia clàssica 
del menjar japonès. 

Cuiners asiàtics especialitzats preparen els millors 
yakisoba, gyoza i postres japoneses. A més, respo-
nen ràpidament a les comandes i asseguren que 
en menys de mitja hora poden tenir el que has 
demanat a casa. Sushi Ya ha renovat per complet 
l'establiment, ha estrenat zona per poder menjar-hi, 
treballa amb Just Eat i ofereix dos menús de dia, un 
a 11,95 i un altre a 13,95 euros. L'opció del millor 
sushi al preu més assequible porta el seu nom.

Sushi Ya,
qualitat a l'abast

Racions generoses
Si ens fixem en les seves creacions, detecta-
rem ràpidament que el seu sushi és generós 
en la ració de peix i que les seves plates i 
menús preparats ens serviran per solucionar 
un àpat a casa o fora.

Pizza i Sushi  en  una 
sola  comanda 

S'ha acabat la discussió: Segurament alguna 

vegada hi ha hagut disputa sobre què demanar 

per sopar o dinar a casa, sigui amb els amics o 

la família, entre partidaris del sushi o de la pizza. 

Amb Sushi Ya i Pizza Ya s'ha acabat la discussió, 

ja que es poden fer comandes mixtes dels dos 

tipus de menjar amb una sola i simple trucada 

al seu telèfon.

Al telèfon: Per fer comandes mixtes, però, haurem  

PUBLI TOT A TAULA 1839.indd   2 17/10/2018   15:44



núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

Plaça de Santa Anna, 9.

 937 963 779

Horari repartiment: De 12 h a 23 h cada dia

Sushi Ya - Pizza Ya

 Pizza Ya és un dels establiments més buscats 
del Centre, amb una àmplia oferta de pizzes arte-
sanes que podem comprar al tall o senceres, per 
endur-nos o a domicili. Fa tres anys i mig que va 
obrir al costat de Sushi Ya i ha adoptat un model 
de pizza artesana feta in situ amb producte fresc 
que és ideal per a prendre a talls o per demanar 
a casa. Altra vegada ens trobem amb preus molt 
competitius, a dos euros la porció i la possibilitat 
d'escollir entre la seva llista de pizzes la nostra 
opció preferida. Si ho preferim, podem triar els 
ingredients per fer una pizza al nostre gust.

Trobarem ofertes entre setmana i es pot convertir 
en la nostra opció preferida tant de diumenge a 
dijous com en caps de setmana. Treballen, també, 
amb Just Eat o amb servei a domicili i no són pas 
pocs els que van i venen de la plaça de Santa Anna 
i que acaben amb alguna porció de les seves 22 
pizzes artesanals diferents a les mans. 

Pizza Ya,
aposta artesana

Horaris molt polivalents
Una de les raons que fa especial Pizza Ya és 
la seva polivalència d'horaris: 12 hores, d'11 a 
23 h entre setmana. I com que no tanquen 
les nits de cap de setmana es converteix en 
un gran recurs nocturn.

de fer la comanda per telèfon i no per la platafor-

ma Just Eat, on els dos establiments apareixeran 

per separat. 

núm. 1839 del 19 al 25 d'octubre de 2018
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lagatafi sgona

guanya
el premi de
ca la ceci

"Sushi donuts"

silviacrz

guanya
el premi de
the open pizza

"Carpaccio de buey con parmesano"

silsea

guanya
el premi de
mueta

"Olor de tardor, carbassa i xocolata"

núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018AA taula

CONCURS

#totataula

Tot a taula 3,4 Instagram 1.indd   2 17/10/2018   13:17



immanutricio

guanya
el premi
espinaler

"Crema de carbassa i llobarro"

tatatxell

guanya
el premi de
sushi ya

"Menjar bé és de maques"

pontedaboga

guanya
el premi 
pizza ya

"Barbacoa de Can Jubany"

arandacristina

guanya
el premi de
tubau

"Cheesecake amb oreo"

núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

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

Tot a taula 3,4 Instagram 1.indd   3 17/10/2018   13:17



Opta a premis als establiments 
coŀ laboradors:

Aquesta setmana   
6 premis més!      

Participes cada setmana en el 

concurs i estàs segur que la teva 

foto és de les millors del 

#totataula?

Vols saber abans que ningú si has 

guanyat algun dels premis del 

Tot a Taula?

Entra els dijous al web 

www.totmataro.cat/totataula 

i sabràs abans que ningú qui 

són els guanyadors de la 

setmana anterior!

CONCURS

#totataula

AA taula

Tot a taula Instagram premis.indd   2 17/10/2018   13:13
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“El domini .CAT és una estructura 
claríssima de país”
 
Entrevista a Manel Sanromà, director de la Fundació puntCAT

Internet: Aitana Glasser / Clack

 Manel Sanromà (Tarragona, 
1956) és promotor del domini .cat 
i director de la Fundació puntCAT, 
dedicada a gestionar i promoure 
el domini, impulsar la identitat 
catalana i la normalització de l’ús 
del català en l’àmbit d’Internet i 
les TIC i a potenciar la societat 
de la informació catalanoparlant. 
Des de la seva creació l’any 2005, 
la Fundació ha rebut nombrosos 
reconeixements per la seva tas-
ca en l’impuls i promoció de la 
llengua catalana. L’últim ha es-
tat el distintiu de la Creu de Sant 
Jordi, atorgat al mes de juliol per 
la Generalitat. 

Què suposa per a l’entitat re-
bre la creu de Sant Jordi?
Tothom prefereix una distinció a 
un clatellot i rebre una distinció 
com aquesta, que a més ve del 

Govern del país, és una satisfacció 
i un honor. Val a dir que jo crec que 
és merescuda, sense cap mena de 
falsa modèstia, i que ens empeny 
a seguir treballant. El domini .cat 
és una estructura claríssima de 
país. De fet, si tu vas pel carrer i 
et tapes els ulls, el que t’identifi ca 
que ets a Catalunya és que sents 
parlar el català. I si els obres, a 
part de les senyeres, el que et situa 
a Catalunya és que veus moltes 
botigues i llocs identifi cats amb 
el .cat. Si et passa un cotxe dels 
Mossos pel costat veuràs mossos.
cat. Per tant és un identifi cador 
de país. Ara que les matrícules 
ja no diuen si ets a Barcelona o 
Tarragona, sinó que només duen 
la E d’Espanya, almenys a les boti-
gues, restaurants i en les targetes 
de presentació, per exemple, tu 
veus .cat, i això és un símbol de 
país molt fort en què la fundació 

continuarà treballant perquè s’es-
tengui cada vegada més.

El català competeix a la xar-
xa amb llengües molt més 
potents pel que fa a nom-
bre de parlants. Tot i així, a 
Viquipèdia és la vintena llen-
gua amb més pàgines de con-
tingut. Això és mostra de la 
necessitat de defensar aquesta 
identitat digital pròpia?
Sí, jo crec que la paraula clau és 
identitat. Una identitat que en el 
món tradicional venia donada pels 
països o les organitzacions políti-
ques i que en el món actual és molt 
més versàtil i fàcil de construir al 
voltant d’altres coses. En el cas 
de Catalunya, tradicionalment la 
identitat ha estat la llengua i això 
segueix sent així. I nosaltres ens 
hem aprofi tat d’això, perquè a ni-
vell de país s’és molt exclusiu però 

Manel Sanromà, director de la Fundació PuntCAT Pol Alfageme / Clack / AMIC 

Ciutat
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en l'àmbit de llengua no hi ha ex-
clusivitat; tu pots tenir una llengua 
però parlar-ne moltes i tothom en 
té una, i ningú pot negar la vida a 
una llengua. I amb aquest argu-
ment de base ho vam aconseguir. 
A més, aquesta identitat basada 
en la llengua és una identitat que 
traspassa fronteres i països i que 
és molt forta. De fet, actualment 
el domini .cat està creixent més 
fora de Catalunya que al Principat 
i això és un indicador que la iden-
titat basada en la llengua té una 
força que probablement basada en 
el territori és molt més complicat 
que hi sigui.

Quin és el seguiment per part 
dels particulars i empreses, en 
relació amb els altres dominis?
En xifres generals, a Catalunya 
hi ha al voltat d’un milió de do-
minis d’Internet registrats, no-
més per gent que viu a Catalunya. 
D’aquests, la meitat són .com, una 
quarta part són .es i només poc 
més de 100.000 són .cat, i la resta 
ja són d’altres. Per tant, encara 
tenim molta feina a fer perquè 
aquests .cat es vegin molt més i 
això és una feina que ha de fer la 
fundació. Al fi nal, però, ha de ser la 
gent qui l’adopti, i que en comptes 
de posar-se Labotigadecasa.com 

es posi Labotigadecasa.cat. Només 
val deu euros l’any i és una ma-
nera de fer identitat, de fer país i 
de fer comunitat.

Quin recorregut hi veuen, al 
possible domini .ct?
Si algun dia Catalunya es consti-
tueix en un estat independent tin-
drà el .ct. Això està clar perquè qui 
dona els dominis no és un país ni 
una organització governamental, 
sinó un organisme no governa-
mental que és l’ICANN (Internet 
Corporation for Assigned Names 
and Numbers) i no depèn de cap 
govern. Si és un país, assigna au-
tomàticament un domini de dues 
lletres. Per tant el .ct, en el moment 
en què l’Estat català fos recone-
gut, ja el tindria. I al revés, si no és 
reconegut, no el tindrà. Per tant, 
en aquest aspecte nosaltres com a 
fundació no hi tenim ni veu ni vot.

En cas de ser així, la Fundació 
s’oferiria a gestionar el .ct?
Evidentment, des de la funda-
ció sempre hem dit que si algun 
dia Catalunya té el .ct nosaltres 
ens oferim a mantenir el domini 
.cat però a gestionar també el .ct. 
Perquè el domini .cat podria con-
tinuar sent un domini de llengua, 
i podria haver-hi gent que tingués 

el .cat i que no fos catalana i no 
volgués identifi car-se per tant 
amb el .ct. Però també ens hem 
ofert explícitament al Govern de la 
Generalitat per gestionar de forma 
gratuïta el .ct. I de fet, pensem que 
seria bo que fos així, perquè seria 
un model en el qual la societat 
s’implica en la gestió d’un domini 
de país, cosa que normalment no 
passa perquè els dominis de país 
els gestionen governs.

Quins són els següents pas-
sos a seguir per consolidar 
el domini .cat? 
Els dominis, tal com els coneixem, 
estan molt lligats a la web i al cor-
reu electrònic, però si per exemple 
mires un vídeo de Netfl ix o escoltes 
una cançó de Spotify, estàs utilit-
zant Internet però no els dominis. 
Si ho fas des del mòbil, funciona 
a través d’una app. A darrere hi 
ha Internet i a darrere hi ha nú-
meros i noms, però els ciutadans 
no veuen els dominis. Internet, 
doncs, és cada vegada més mòbil 
i cada vegada més àudio i vídeo 
i tot i que jo no preveig, des de la 
meva visió professional o tècnica, 
que els dominis desapareguin sí 
que cada vegada la web i el correu 
electrònic tindran una part més 
petita del pastís d’Internet. I aquí 
és on la fundació està fent i farà 
un esforç, amb l’objectiu d’anar 
cada vegada més a fer projectes 
allà on hi ha la gent, que és en 
mòbil, àudio i vídeo, perquè aquí 
el català sí que continua funcio-
nant. Al mòbil pots fer servir el 
català, quan sents cançons poden 
sonar en català i quan sents una 
conferència o veus un vídeo, o 
quan jugues a un videojoc, també 
pot estar en català. I aquí és on la 
fundació té una feina a fer, que ja 
estem iniciant i fi ns ara no ens ha-
víem posat massa, en defensa del 
català i de la tecnologia en català. 
Per tant aquí hi haurem d’insistir.

núm. 1839 del 19 al 25 d'octubre de 2018
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Patrimoni: Anna Galdon

 Per al Museu Arxiu de Santa 
Maria, el fons fotogràfic de les 
imatges captades per Lluís Pineda 
i Cabanyes (Mataró, 1882-1939) 
és un dels més importants que 
es conserven. Testimoni gràfic de 
diversos indrets catalans, però es-
pecialment del Mataró dels anys 
deu i vint del s. XX, el fons permet 
tenir una visió de la societat del 
moment a través d’imatges d’ac-
tes religiosos, militars, esportius, 
festius o comercials, entre molts 
altres.

Ara el Museu Arxiu de Santa 
Maria – Centre d’Estudis Locals 
de Mataró presenta l’exposició 
El Mataró de fa 100 anys. El fons 

'El Mataró de fa 100 anys. El fons fotogràfic Pineda del Museu 
Arxiu' es podrà veure fins al 10 de novembre

fotogràfi c Pineda del Museu Arxiu, 
una producció pròpia que mostra 
les instantànies d’aquest fotògraf, 
que, tot i tenir una producció im-
portant, és considerat amateur. 

En concret, l’exposició mostra 
una trentena de fotografies selec-
cionades d’entre les més de sis-
centes plaques de vidre estereos-
còpiques originals. De gran qualitat 
tècnica, les plaques estaven deta-
lladament numerades, identifica-
des i datades (entre 1915-1921) en 
dues llibretes de notes de Pineda. 

L’encarregada de contextualitzar 
i estudiar el conjunt de plaques de 
vidre, així com de seleccionar les 
imatges que finalment han format 
part de l’exposició, ha estat Conxi 
Duro. Comissària de l’exposició, 
Duro és fotògrafa, historiadora 

La quotidianitat de principis del segle XX

Part del cartell de l'exposició 'El Mataró de fa 100 anys. El fons fotogràfic Pineda del Museu Arxiu'  Daniel Ferrer 

de l’art i membre de l’equip del 
Museu Arxiu. 

Al museu des del 2015
Custodiat fins llavors pels fills 
del fotògraf, Antoni i Josep Oriol 
Pineda Gualba, el fons fotogràfic 
Pineda va ingressar a l’arxiu el 2015 
gràcies a la donació d’Anna Maria 
Serra Fuster, vídua del segon.

La mostra inaugurada el pas-
sat 10 d'octubre, estarà oberta al 
públic fins al 10 de novembre. En 
el marc de les Jornades Europees 
de Patrimoni, el passat dissabte 13 
d’octubre hi van tenir lloc visites 
guiades a càrrec de la comissària 
de l’exposició, Conxi Duro.

Visites

La inauguració es va fer 
amb èxit el passat 10 
d'octubre a l’estatge del 
Museu Arxiu (c/ Beata 
Maria, 3). La mostra està 
oberta fins al 10 de no-
vembre i es pot veure els 
dijous, divendres i dissab-
tes de 18 h a 20 h

30

L'exposició mostra 30 
fotografies seleccionades 
d'entre les més de 600 
plaques de vidre 
conservades per Pineda

Ciutat núm. 1839 del 19 al 25 d'octubre de 2018
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Seguiu-nos per a més informació:        ParticipacióMataró          @participamataro

www.decidimmataro.cat

Més informació: info@decidimmataro.cat / Telèfon d’Atenció Ciutadana 010 
Horari de dilluns a divendres de 8 a 19 h. Des de fora de Mataró: 807 11 70 10. 
El preu de les trucades dependrà de les tarifes de cada operador.

1M d’euros ?
Què faries a Mataró amb Mataró amb 

El procés dels Pressupostos Participatius arriba al mo-
ment més decisiu. Es tracta que entre tots i totes escollim 
quines de les propostes s’executaran durant l’any 2019.

Com pots votar?
Entrant al web www.decidimmataro.cat o 
en els punts d’informació i votació en línia 
distribuïts per la ciutat. 

Qui pot votar?
Totes les persones més grans de 16 anys 
empadronades a Mataró.

Pressupostos Participatius
Del 16 d’octubre al 6 de novembre 

Votació popular de les 
18 propostes finalistes

Punts d’informació i votació
A més de la votació directa al web www.decidimmataro.cat s’han previst els següents dies i llocs per ampliar 
la informació i facilitar la votació en línia. L’horari de matí és de 9 a 14 h i el de tarda de 16.30 a 20 h.

Ajuntament. (La Riera, 48) 16/10 al matí, 17/10 a la tarda, 23/10 al matí, 24/10 al matí, 26/10 a la tarda i 30/10 i 6/11 al matí.

Centre Cívic Pla d’en Boet (c. de Juan Sebastián Elcano, 6. Equipament accessible) 16/10 al matí.

Plaça de Manuel Serra i Xifra. 16/10 a la tarda i 31/10 al matí.

Plaça d’Isla Cristina. 17/10 al matí, 22/10 al matí, 23/10 a la tarda i 6/11 a la tarda.

Plaça de Can Gassol. 17/10 al matí.

Mercat de la Plaça de Cuba (equipament accessible) 18/10 al matí.

Centre Cívic Rocafonda (c. de Josep Punsola, 47. Equipament accessible) 18/10 al matí.

Passeig de Carles Padrós. 18/10 a la tarda i 29/10 al matí.

Plaça de l’Havana. 19/10 al matí i 5/11 a la tarda.

Casal Municipal de la Gent Gran del Pla d’en Boet. (c. de Juan Sebastián Elcano, 6. Equipament accessible) 19/10 a la tarda de 15.30 a 19 h. 

Ronda de Frederic Mistral amb Carretera de Cirera. 24/10 al matí.

Casal Municipal de la de Gent Gran del Parc (av. del Corregiment de Mataró, 28. Equipament accesible) 22/10 a la tarda de 15.30 a 19 h.

Plaça d’Itàlia. 24/10 a la tarda i 5/11 al matí.

Carretera de Mata / Carrer de Josep Punsola. 25/10 i 30/10 al matí.

Casal Municipal de Gent Gran de L’Havana. (Camí Ral, 63) 25/10 a la tarda.

Centre Cívic Cerdanyola (pg. de Ramon Berenguer III, 82-84) 26/10 al matí.

Centre Cívic Cabot i Barba (pl. de Miquel Biada, 5. Equipament accessible) 26/10 al matí.

Casal Municipal de la de Gent Gran de Cirera (rda. de Frederic Mistral, 8) 29/10 a la tarda de 15.30 a 19 h. 

Plaça d’Espanya. 30/10 a la tarda i 5/11 al matí.

Casal Municipal de la de Gent Gran Oriol Batista (c. del Pla del Bages, 49. Equipament accessible) 31/10 a la tarda de 15.30 a 19 h. 

Centre Cívic Molins (c. de Nicolau Guañabens, 23-25. Equipament accessible) 6/11 al matí.

Tot Mataró PParticipatius 2018.indd   1 9/10/18   9:43



Orpheus XXI: talent musical vingut d’arreu
El Teatre Monumental acull el dissabte 20 d'octubre el concert d'Orpheus XXI,  
un projecte integrat per músics tradicionals professionals i estudiants refugiats

Música: Anna Galdon

 Quan els mitjans relaten històries sobre els refugi-
ats que arriben a les portes d’Europa, pocs parlen de 
les seves professions. El relat se centra en la migració 
més que en les vides que han deixat enrere. Orpheus 
XXI és un dels projectes que busca reivindicar aquest 
aspecte i que posa el focus en la trajectòria profes-
sional i el talent que molts d'ells tenen.

En aquest cas, el projecte busca connectar de 
nou els refugiats músics amb la seva professió i 
potenciar la integració de joves refugiats amb co-
neixement i talent per a la música. Una forma de 
tornar a connectar amb la música instrumentistes 
i cantants tradicionals professionals que han hagut 
de marxar del seu país. Una manera, asseguren els 
organitzadors de l’acte, de dignificar una situació 
nascuda d’una desgràcia. 

Sota la direcció artística del músic català Jordi 
Savall, el projecte està format per una vintena de mú-
sics d’una gran varietat de nacionalitats, i fa més de 
dos anys que està en moviment. En concret, Orpheus 
XXI neix de l’oportunitat detectada entre la Salina 
Reial (França), el Centre Internacional de Música 

Antiga (Espanya), ICORN (Noruega) i l’Associació 
Coop’ Agir (França). El projecte, que va molt més 
enllà de la música, fa parada al Teatre Monumental 
el dissabte 20 d’octubre. En aquest cas, hi haurà cinc 
dels músics que integren Orpheus XXI, en un espec-
tacle en què les emocions flueixen de l’escenari al 
públic al ritme de la música tradicional.

Part del Músiques Tranquil·les
El concert d’Orpheus XXI forma part de la Temporada 
Músiques Tranquil·les, programació elaborada per 
la Casa de la Música de Mataró. Conjuntament amb 
l’Ajuntament programen al Teatre Monumental ar-
tistes de la talla d’ El Kanka, que actuarà el pròxim 
3 de novembre.

Alguns dels integrants d'Orpheus XXI Irene Moray 

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

El concert serà 
aquest dissabte, 20 
de octubre a les 21h 
al Monumental

Tot Cultura Orpheus XXI.indd   1 17/10/2018   13:43



Circ: Redacció

 El Circ Raluy Legacy estrena 
el seu nou espectacle a Mataró: 
#TheMagicFormula, un impressi-
onant xou completament renovat 
que combina diversió, emoció i 
espectacularitat. Una fórmula que 
sedueix els adults i fascina els més 
petits, i que manté l'essència del 
circ dels anys 30 tot fusionant-la 
amb l’avantguardisme més actu-
al. El nom de l'espectacle és un 
tribut al patriarca de la família, 
Luis Raluy, que, a més de ser un 
entranyable pallasso de cara blan-
ca, va ser un reconegut matemàtic 
creador de reveladores fórmules 
i teories.

A #TheMagicFormula ens tro-
bem amb un espectacle renovat 
carregat de màgia, emoció i des-
tresa, on hi ha trucs i desaparici-
ons, equilibris i contorsions, can-
vis tan ràpids que els nostres ulls 
amb prou feines seran capaços 
d'assimilar o números que ens 
faran estar en suspens.

La nova fórmula compta amb 
ingredients d'excepció: actuaci-
ons dels membres de la família 

El Circ Raluy Legacy arriba a Mataró el 18 d'octubre amb l'espectacle #TheMagicFormula, 
un tribut al patriarca de la família

com Louisa Raluy, (grans il·lusions) 
Kerry Raluy i Jean Christophe 
(transformisme), Niedziela i Emily 
Raluy (monocicles), Jurek Swider, 
que forma el conegut duo amb 
Sandro Roque, i els benjamins 
Benicio i Charnelle. També hi ac-
tuen un seguit de fi gures de renom 
internacional com l’espectacular 
artista bielorús Pasha Voladas a les 
barres fi xes, el famós trio Lipstick o 
la reconeguda Troupe Sol Habana.  

El Circ Raluy Legacy ja ha arribat a Mataró 

El circ ha arribat a la ciutat amb nou espectacle Cedida

Tot el conjunt suposa una combi-
nació que allarga la llegenda fami-
liar i trasllada l'espectador a un 
món ple de màgia i il·lusió.

El Raluy Legacy serà a Mataró 
del 18 al 21 d'octubre. Avui diven-
dres hi ha una sessió, i dissabte i 
diumenge, dues. 

Les entrades es poden obtenir 
a través del web Circoraluy.com o 
bé a les taquilles del circ el dia de 
l'espectacle.

Durant l'última gira, el 
Circ Raluy Legacy ha 
visitat més de 50 ciu-
tats i ha comptat amb 
una vintena d'artistes 
internacionals així com 
amb els integrants de la 
família. El circ ha ofert 
més de 500 funcions. Es 
calcula que han passat 
pels seus espectacles 
prop de 300.000 es-
pectadors.

El circ,
en números

núm. 1837 del 5 al 10 d'octubre de 2018
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Teatre: Comas Soler

 Dissabte passat hi va haver do-
ble funció i públic abundant a la 
segona cita de la temporada de 
teatre i dansa del Monumental. 
Hi tornava un muntatge d’Oriol 
Broggi, el director que des de fa 
uns quants anys sovinteja més la 
programació de la sala del cap-
damunt de la Riera. Aquest cop, 
però, no es tractava d’una proposta 
sortida de la seva companyia, La 
Perla 29, sinó d’una producció del 
Teatre Romea que es va estrenar 
a l’abril i que ara fa gira: Èdip, de 
Sòfocles.

Expertesa
El mite d’Èdip, fi ll dels reis de Tebes 
Laios i Iocasta, conta que acabat 
de néixer és abandonat a la mort 
pels seus progenitors per evitar que 
es compleixi una profecia que diu 
que matarà el seu pare i es casarà 
amb la seva mare. Però sobreviu i 
és adoptat pels reis de Corint que 
desconeixen el seu origen i que 
el tenen per fi ll. Ja jove consulta 
l’oracle de Delfos, que li repeteix 

Julio Manrique s’endinsa lúcidament en les tribulacions de l’heroi tràgic

les malediccions. Llavors, per evitar 
aquest destí fatal envers els seus su-
posats pares, fuig de Corint i en un 
camí es baralla i mata Laios sense 
conèixer-lo. Arriba a Tebes, allibera 
la població del fl agell de la mons-
truosa Esfi nx i li és concedida la mà 
de Iocasta, amb qui té dues fi lles i 
dos fi lls. Més tard, quan la ciutat 
pateix moltes calamitats, els déus 
exigeixen un càstig per a qui va ma-
tar Laios. Èdip fi nalment s’adona 
que ha estat l’assassí del seu pare i 
que la seva esposa és la seva mare. 
Iocasta se suïcida i ell, desesperat, 
s’arrenca els ulls i s’exilia.  

L’encert de la posada en escena 
que Broggi ha fet d’aquesta faula 
mítica corrobora la sensibilitat que 
ja va evidenciar anteriorment en-
vers el gènere de la tragèdia clàs-
sica en dues altres obres degudes 
a Sòfocles, el gran dramaturg grec 
del segle V abans de Crist. 

Molts espectadors mataronins 
poden recordar-les perquè es van 
representar al Monumental ma-
teix: Antígona, el maig del 2007, 
i Electra, el desembre del 2010.

Un ‘Èdip’ amb vehemència, contrarietat i aflicció

Un moment d''Èdip', amb Julio Manrique

Cedida

Nitidesa amb quatre canyes
Oriol Broggi ha emprès aquest Èdip 
amb l’economia d’elements esce-
nogràfi cs característica de molts 
dels seus muntatges, deutora un 
cop més de l’estètica de la senzille-
sa inspirada per l’investigador i di-
rector teatral britànic Peter Brook. 
La buidor de l’escenari, amb prou 
feines atenuada per una olivera, 
una mínima font, dos tamborets 
i unes quantes canyes, és el marc 
volgut per Broggi perquè hi escla-
ti amb nitidesa tota la dissort del 
malaventurat rei de Tebes que Julio 
Manrique, rotund, sap apropar a 
l’espectador amb traces que l’hu-
manitzen. Modulant facetes perso-
nals, familiars, morals i polítiques 
del personatge, fa que transiti de 
l’enervació arrogant de qui té un 
poder reconegut fi ns al tràngol 
de descobrir el seu infortuni i la 
consegüent acceptació dolorosa 
dels designis dels déus. En el re-
partiment de papers secundaris 
està ben acompanyat per sis in-
tèrprets més, tots amb experiència 
de treballs anteriors amb Broggi, 

Cultura
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Julio Manrique s’endinsa lúcidament en les tribulacions de l’heroi tràgic

Un ‘Èdip’ amb vehemència, contrarietat i aflicció

Un moment d''Èdip', amb Julio Manrique

entre els quals hi ha la mataronina 
Clara de Ramon. Una indumen-
tària eclèctica i una il·luminació 
discreta suggereixen l’atemporali-
tat d’algunes de les connotacions 
de la tragèdia.

Epíleg sobrer
Si bé el relat que Sòfocles fa de 
l’Èdip rei fi nalitza amb la mort 
de Iocasta i el desterrament del 
protagonista, Oriol Broggi s’em-
pesca un epíleg per a la seva re-
presentació, que en aquest punt 
perd la prestància que havia man-
tingut. Vol ser una picada d’ullet 
a Les larmes d’Oedipe, de  Wajdi 
Mouawad, del qual ell ha mun-
tat amb èxit diverses obres, com 
la celebrada Incendis. Però aquí 
l’afegitó de la menció tergiver-
sada d’un tros de text escrit pel 
dramaturg quebequès fa dos anys 
per evocar la mort a Atenes d’un 
adolescent a mans de la policia 
el 2008, queda fora de context i 
provoca un efecte equívoc, quasi 
carrincló. 
 

Gestiona els teus

TRÀMITS DE VEHICLES
al moment, amb seguretat
i estalviant diners

La teva gestoria administrativa
� Sense esperes ni cues.
� Amb totes les garanties i per menys del

que t’imagines
� Som experts en vehicles.

� Canvi de nom i de domicili del vehicle.
� Distintiu ecològic de la DGT.
� Informe de vehicles: titular anterior,

càrregues pendents, etc.
� Baixes: definitives, temporals, per robatori, 

d’exportació.
� Matriculacions.
� Recursos de sanacions.
� Duplicitats de la documentació per pèrdua 

o sostracció.
� Direcció Electrònica Vial (DEV).

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

ASSESSORIA FISCAL
ASSESSORIA LABORAL

TRANSFERÈNCIES DE VEHICLES
DUPLICATS PERMÍS DE CIRCULACIÓ

MATRICULACIÓ DE VEHICLES
ASSEGURANCES
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Tel. 93 169 60 03
Mob. 695 251 788
www.somverticals.com

● Rehabilitacions de façanes
● Impermeabilitzacions
● Treballs Verticals
● Retirada de fibrociment AB/17
● Aïllaments tèrmics (SATE)
   (aplicadors homologats)
● Obra i pintura en general

REHABILITACIONS

FINANÇAMENT A LA SEVA MIDA

Empresa implantada amb un
sistema de gestió de qualitat

ISO 9001:2015Segueix-nos

Una família i més de 160 anys d'història

Cortines Castany de Mataró rep el premi Establiment Comercial Centenari pels seus 
163 anys d’història

Empreses: Anna Galdon

  La família de Iolanda Martín, 
gerent i propietària de Cortines 
Castany, sabia que el seu esta-
bliment havia estat regentat per 
cinc generacions, però desconei-
xia per complet que això implica-
va tenir més de 150 anys d’histò-
ria. Ara, i després d’acreditar-ho 

amb documents ofi cials, l’esta-
bliment ha estat reconegut per 
la Generalitat de Catalunya amb 
el premi Establiment Comercial 
Centenari dins de la categoria d’es-
tabliments comercials amb més 
de cent cinquanta anys d'història. 
En conjunt, un total de 12 esta-
bliments a Catalunya han rebut 
aquest guardó.

“Fa anys que volia fer la re-
cerca i presentar la candidatu-
ra al Departament d’Empresa i 
Coneixement”, explica Martín, que 
fa uns mesos va decidir posar fi l 
a l’agulla i començar a rebuscar 
entre revistes, retalls de premsa i 
anuncis antics. Ho va fer amb el 
suport de l’Arxiu Comarcal, en-
titat que va engrescar-la a seguir 

AMB EMPENTA
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Les dades que anava trobant Iolanda Martín gràcies a l'ajuda de 
l'Arxiu Comarcal ben aviat van fer que, en lloc de presentar-se al 
premi per a botigues de més de 100 anys, la gerent decidís presen-
tar-se a la candidatura per a botigues de més de 150 anys. “Ha estat 
un procés molt emocionant”, assegura Martín.

Menció pels més de 150 anys

buscant. “Em van orientar molt”, 
recorda. Gràcies a aquesta mirada 
al passat aviat va descobrir que la 
referència més antiga de Cortines 
Castany era del 1854. Aquell escrit, 
verifi cat ara pel jurat del premi, 
confi rmava que el seu avi era bo-
tiguer de "paños y telas".

Un descobriment emocionant
El que tampoc sabien els actuals 
propietaris era que l'establiment 
havia començat al carrer d’en Pujol 
de Mataró. Les fotografi es i les re-
ferències que tenien els portaven 
al carrer Barcelona, però un anunci 
de l'última dècada del 1800 es-
mentava “l’anterior establiment”. 
Això els va fer mirar encara més 
enrere i descobrir que tenien més 
de segle i mig d'història. 

En total, la recerca no va du-
rar més de dos mesos i, un cop 
presentada candidatura, el pre-
mi no va tardar a arribar. I és que 
la distinció és per a establiments 
que hagin estat regentats durant 
més de 150 anys per la mateixa 
família, cosa que no acostuma a 
ser habitual. Al juliol els ho van 

5

Fins a cinc generacions 
de la mateixa família 
han estat darrere el taulell 
de Cortines Castany

notifi car i aquest 9 d'octubre els 
han fet l’entrega d’un premi que, 
reconeixen, ha fet que descobris-
sin una part força amagada de la 
seva pròpia història. 

Actualment la botiga està 
ubicada al carrer Mossèn Josep 

Molé. Martí ja ha trobat la mane-
ra d'agrair als clients la confi ança 
dipositada durant aquests més 
de 160 anys: durant les pròximes 
setmanes tots els que pengin una 
fotografi a a les xarxes s'emporta-
ran un descompte a l'establiment.

 núm. 1839 del 19 al 25 d'octubre de 2018
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EcoMaresme guanya l’Ajut Pepa Maca 2018
La cooperativa agroecològica aglutina nou projectes socis i fomenta la sostenibilitat 
ecològica i econòmica

Cooperativisme: Redacció

 La cooperativa EcoMaresme 
ha guanyat l’ajut Pepa Maca de 
suport a la creació de noves co-
operatives compromeses amb la 
transformació social. El guardó 
compta amb una dotació de 3.000 
euros més una oferta formativa i 
d'acompanyament per a la consti-
tució. Aquest ajut està impulsat per 
l’Ateneu Cooperatiu del Maresme 
i la XES Mataró. Dimarts passat, 9 
d’octubre, es va atorgar l’Ajut Pepa 
Maca 2018 dins del marc de la Nit 
del Cooperativisme, un acte en què 
una vuitantena d’assistents van 
poder descobrir la diversitat dels 
projectes col·lectius i transforma-
dors participants a la convocatòria.

Les iniciatives van fer una breu 
presentació per explicar de quina 

manera el seu projecte treballa per 
aconseguir una transformació so-
cial en el seu entorn més proper.

A part d’atorgar l’Ajut Pepa 

Maca 2018, l’Ateneu Cooperatiu 
del Maresme i la XES Mataró (or-
ganitzadores i impulsores de l’ajut) 
van voler reconèixer l’esforç de les 

núm. 1839 del 19 al 25 d'octubre de 2018Empenta

Empenta 3 i 4 1839.indd   2 17/10/2018   13:59



La Menció Especial al 
Projecte Transformador 
va ser, per votació  
popular, per a Arbre de 
Vida, un futur centre 
de dia al barri de Vista 
Alegre de Mataró

L'espai de l'economia social

EcoMaresme, una  
cooperativa agroecològica
Fundada al Maresme, té com a objectiu la producció i 
comercialització directa d'aliments ecològics al Maresme 
i el Vallès, així com en comarques veïnes

Economia social: Redacció 

 EcoMaresme SCCL és una co-
operativa agroecològica formada 
per nou projectes socis; Aurora del 
Camp (El Masnou), Ple de Verd 
(Teià), L'Hort d'en Pau (Alella i 
Teià), El Molí d'en Vendrell (Santa 
Eulàlia de Ronçana), El Bròquil 
(Mataró), Can Colomer (Llinars 
del Vallès), L'Horta d'Òrrius 
(Òrrius), Conreu Sereny (Santa 
Coloma de Gramenet) i Verd Aigua 
(Argentona). Treballa per acon-
seguir una sobirania alimentà-
ria dins el seu àmbit d'actuació. 
Utilitzen el terme "agroecològic" 
per posar èmfasis en la manera 
en què cultiven i comercialitzen.

D'una banda, la producció és 
certificada com a ecològica, però, 
més enllà d'una simple producció 
que compleix els requisits tècnics 
de la certificació, intenten fomen-
tar tant la biodiversitat cultivada 
(cultivant un gran nombre de va-
rietats i tipus d'hortalisses) com la 
biodiversitat natural, creant espais 
per a la flora i la fauna silvestres 
als voltants dels camps, entenent 
que s'ha de cuidar tots els aspec-
tes del medi.

La comercialització és "agroeco-
lògica", ja que es ven directament 

a les famílies i s'intenta evitar, tant 
com es pot, la intermediació. A la 
proximitat del producte, s'hi suma 
el valor afegit de conèixer el desti-
natari final, cosa que els aporta un 
feedback que dona agilitat a l'hora 
de poder implementar possibles 
millores. Actualment, la coopera-
tiva ven els seus productes a unes 
2.000 famílies.

"L'objectiu d'unir-nos neix de 
la consciència agroecològica, que 
traspassa el concepte productiu i 
es converteix en una filosofia que 
engloba una manera de fer."

Apostem per optimitzar els re-
cursos millorant el servei que ofe-
rim i, per tant, la qualitat", afirma 
una de les sòcies. Aquesta unió, 
permet assolir diversos objectius, 
com ara la contractació de tècnics 
agrícoles que ajuden a coordinar 
i planificar cultius, de tal manera 
que tots els projectes poden acon-
seguir una rendibilitat estable. 
En lloc de competir, col·laboren. 
En lloc d'estar soles, estan juntes.

Informació de contacte
www.ateneucoopmaresme.cat 

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

cooperatives participants creant 
una Menció Especial al Projecte 
Transformador que va atorgar el 
públic assistent mitjançant una 
votació.

Una cooperativa agroecolò-
gica i un centre de dia
La cooperativa guanyadora de 
l’Ajut Pepa Maca 2018 ha estat el 
projecte EcoMaresme, que comp-
ta amb nou projectes socis i que, 
a través d’una producció agrària 
ecològica i biodiversa, de proximi-
tat, creant xarxa social i consum 
local i directe, fomenta la soste-
nibilitat ecològica i econòmica. 
“Guanyar l'Ajut Pepa Maca és un 
impuls al nostre projecte. La nostra 
esperança és seguir alimentant el 
Maresme molts anys”, assegurava 
una de les sòcies d'EcoMaresme 
en el moment de recollir el premi.

Intercooperació
El jurat va atorgar aquest premi 
a EcoMaresme destacant la base 
social del projecte i la xarxa, el fet 
de ser una iniciativa d'intercoo-
peració al cent per cent, la seva 
capacitat de transformació real 
a la comarca i la introducció de 
l'equitat de gènere en un sector 
històricament masculinitzat.

La Menció Especial al Projecte 
Transformador, atorgada pel públic 
assistent mitjançant una votació 
popular, va ser per Arbre de Vida, 
un futur centre de dia al barri de 
Vista Alegre de Mataró.
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COMPRA-VENDA

COMPRO ANTIGUEDADES: 
JUGUETES antiguos muñecas 
scalextrics consolas y video jue-
gos, tente, madelman, geyperman, 
álbumes de cromos, tebeos y co-
mics. Objetos religiosos y militares, 
puros y licores, plumas, bolígrafos, 
mecheros etc. Pasamos a domi-
cilio, seriedad y pago inmediato. 
627.937.101

COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? 
Disponemos del dinero al contado 
para comprarlo inmediatamente a 
partir de 3 días. F. escrituras y en-
trega de llaves. Cualquier zona. Su 
Casa 93.757.12.82  
MATARÓ-ESTACIÓ. Pis en venda 
amb vistes al mar.. 88m2 més balcó, 
3 hab (2dobles) 2 banys. Ref. 6267 
Informi´s!!!! Tlf 93.798.00.50
VENDO PISO 3  habitaciones. 
70.000€ negociables. Sólo parti-
culares 685.411.922
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ARGENTONA. Pis de lloguer amb 
plaza de pk! Al centre finca 
semi-nova! 2 hab. Truquins!!! Tel 
93.798.00.50
ARGENTONA. LOCAL COMERCIAL 
en lloguer en planta baixa 300m2!! 
650m2 Tel 93.798.00.50
PLAZA PARKING ALQUILER. Can 
Xammar. Grande, fácil acceso. 
639.642.970

TRASPASSOS-LLOGUERS

MATARÓ, ALQUILO HABITACIÓN a 
chica. 631.480.796
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139
ALQUILO HABITACIÓN 674.471.893

TREBALL

POR AMPLIACIÓN DE OFICINA, se 
necesitan cubrir 22 puestos de traba-
jo. Interesados llamar al 630.593.341. 
Srta. Tania
SI ESTUDIAS O NECESITAS ganar 
un dinero extra. Buscamos mujerjes 
de 17 a 50 años para formarlas en el 
departamento de atención al cliente 
de nuestra compañía. No se requiere 
experiencia. 93.799.08.87
MATARÓ, NECESITO CAMARERA 
para bar los domingos. 722.334.496
RESTAURANTE EN VILASSAR de 
mar. Busca cocinero o ayudante de 
cocina adelantado. Intensivo de tarde/
noche y partido sábado, domingo y 
festivos. Llamar 696.830.984
NECESITAMOS encargada para ca-
sa relax. Sueldo más comisiones. 
625.511.066 Rosa
BUSCO ENCARGADA PLANCHA. 
Con experiencia demostrable en car-
go. Para control calidad en planchado 
a mano y cinta. 650.343.555
BUSCO PANCHADOR/A TEXTIL, con 
experiencia en planchado a mano y 
cinta. 650.343.555
S´OFEREIX FEINA de teleoperadora 
mitja jornada matins. Lloc de treball 
Mataró. Imprescindible parlar cata-
là!. Sou per comisions més incentius! 
Interessats/des posar-se en contacte 
amb Neus Piferrer al 669.382.725 
o enviar currículum a npiferrer19@
gmail.com
CHICO 22 AÑOS. Busco trabajo. 
Responsable, cumplidor. Disponibilidad 
horaria. 605.645.386
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
661.006.015

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics

 EL TOT 1839.indd   6 17/10/2018   18:32



   

  

TREBALL

ESPAÑOLA, RESPONSABLE. Si 
vas just@ de tiempo... No te preo-
cupes!! Yo cocino por ti!! Plancho tu 
ropa!!. Experiencia y Referencias. 
Disponibilidad horaria. 692.628.265
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
617.987.191
NOIA AMB EXPERIÈNCIA busca fei-
na de neteja. 631.579.694
LIMPIO. 631.823.209
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
610.044.213
LIMPIO POR HORAS, cuido mayores. 
631.434.058
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
649.208.141
CAMARERO. 631.356.327
BUSCO TRABAJO FÁBRICA téxtil, 
planchar, doblar. 632.127.328
ESTUDIANT EDUCACIÓ INFANTIL 
busca feina dependenta campa-
nya Nadal, cangur. Experiència. 
658.882.595
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 8€/h. 
602.846.034
SRA. RESPONSABLE CUIDA 
personas mayores de interna. 
698.394.928
TÉCNICO AUXILIAR ENFERMERÍA. 
Se ofrece para tardes y noches. 
627.585.496

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes 
privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el 
cant a la teva cerimònia. Fes que 
aquest dia tan especial sigui ino-
blidable. 625.947.230 Rosa
MUDANZAS, MONTAJE, desmontaje 
de muebles. 20€/hora. 698.645.233 
/610.627.821 WhatsApp

núm. 1839 del 19 al 25 d'octubre de 2018www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

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

SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR al millor 
preu. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
REFORMAS, OBRAS, reparaciones, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja. 
Desembussos, fosses sèptiques, 
neteges tècniques, de basses, de 
piscines, sanejaments, omplim pisci-
nes, diposits de reg, manteniments, 
autoritzats per el transport de resi-
dus (ADR), inspecció claveguerem. 
93.750.20.71 /93.750.63.77
¿QUIERES HABLAR? LLÁMAME, yo 
te escucho T. 806.545.186 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas, electricidad y boletines. 
610.565.628 /93.799.64.77
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
PINTOR PINTURA EN general 
y decoración. Económico. Tl. 
635.106.282 Salvador
PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA, 
responsabil idad,  l impieza. 
Excelentes acabados. 629.988.598
BOLLETINS ELECTRICS. Telf: 
683.467.036
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
INSTAL·LADOR AUTORITZAT. 
E l e c t r i c i ta t ,  A i g u a ,  G a s . 
669.067.869. info@rtornay.es
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  
www.pinturasdanco.wix.com/danco 
Tel. 672.802.951

Econòmics

 EL TOT 1839.indd   8 17/10/2018   18:32



  

scortabril30.com

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

scortabril30.com

93 741 63 41 / 657 89 45 58

PARA TU PLACER. CARICIAS, BESOS Y TODO LO DEMÁS
16 chicas españolas, latinas y del esteMATARÓ

CONTACTES

CALELLA. CATALANA MADURA 49 
años. Para señores serios y solven-
tes. Desde 54 años. 695.066.056
NOVEDAD NORA 21  años. 
631.129.242
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar 
de encuentro. 24h. 689.843.590. 
Piso privado.
ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Casa particular. 
693.686.346

DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930
JAVI 70 AÑOS, buena posi-
ción. Pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 48 años. Atlético, moreno. 
682.462.579
NUEVO EN MATARÓ. Masaje todo 
el cuerpo. Zona Rocafonda, Rda. 
Rafael Estrany. 688.572.116
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891
MASAJE TODO el cuerpo. Zona 
Havana ,  Rda .  Cervantes . 
688.019.809

FEMCRÉIXER 
LES IDEES

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

Adreça web del banner invertit:

http://clinicaissa.com/

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

PANTALLES

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

* El premi caduca als 30 dies

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

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

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

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
ANAIS INDIA MERIN

concursos
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Teatre: Comas Soler

 El tret de sortida de la nova tem-
porada de teatre i dansa, que du-
rarà fi ns a fi nals d’any, el va po-
sar divendres 5 al Monumental 
la companyia La Perla 29, aquest 
cop dirigida per Ferran Utzet, amb 
l’obra de l’anglès Arnold Wesker 
(1932-2016).

Del compromís polític al 
desencís
Procedent d’una família jueva emi-
grada de l’Europa de l’Est, Wesker 
va créixer en un ambient de for-
ta consciència política socialista 
i de compromís amb les lluites 
socials, que va mantenir sempre. 
Inicialment enquadrat en la gene-
ració de dramaturgs anomenada 
dels “joves aïrats” que a mitjans del 
segle passat va sacsejar el panora-
ma teatral britànic, és autor d’una 
cinquantena de títols. Sopa de po-
llastre amb ordi, que data del 1958, 
és el primer d’una trilogia amb 
molts trets autobiogràfi cs. L’obra 
situa l’acció en diversos moments 
de les dues dècades que van des 
del 1936, quan comença la guerra 
d’Espanya, fi ns al 1956, quan els so-
viètics esclafen la rebel·lió popular 

Bon inici de temporada al Monumental amb 
‘Sopa de pollastre amb ordi’

que es produeix a Hongria. Els pas 
del temps i els esdeveniments ani-
ran marcant la vida i la ideologia 
dels personatges que descriu, cinc 
membres d’una família i dos amics 
propers, uns i altres de condició 
molt humil. Partint d’una radical 
militància comunista i antifeixis-
ta, gairebé tots aniran acumulant 
decepcions i renúncies i evoluci-
onaran cap a posicions evasives o 
acomodatícies per intentar adap-
tar-se a les noves realitats, cadas-
cú a la seva manera. En paral·lel, 
l’ambient familiar cada cop serà 
més depriment.

Buidor
Malgrat les ressonàncies costu-
mistes del títol, quan mesos enrere 
Ferran Utzet va muntar Sopa de 
pollastre amb ordi a la Biblioteca 
de Catalunya va optar per un espai 
escènic de clau simbòlica en for-
ma de quadrilàter, inicialment nu 
i amb el públic als quatre costats. 
La plasmació d’aquest reducte do-
mèstic, que és també el bastió de 
persuasions combatives amb espe-
rances de victòria, comença amb 
la mímica dels actors que supleix 
l’absència d’objectes. Després, sig-
nifi cant l’alteració de les circum-
stàncies dels protagonistes, cada 

La llum com a metàfora

Un moment de l'obra ‘Sopa de pollastre amb ordi’ Cedida

atuell i cada moble anirà prenent 
materialitat, fi ns a una nova bui-
dor terminal. Aquestes mutacions, 
com també alguns apunts musicals 
que hi intercala, són exponents de 
la determinació de rigor i delica-
desa amb què Utzet ha marcat la 
seva direcció d’una obra certament 
interessant. En tots els aspectes. 
D’aquí l’èxit aconseguit. 

Els ploms fosos
A la funció de divendres, la pri-
mera de la gira que els de La Perla 
29 faran per teatres amb escenari 
convencional, el canvi respecte a 
la disposició que van utilitzar a la 
Biblioteca de Catalunya va originar 
algun desencaix de ritme. Pel que 
fa a les dues substitucions en el re-
partiment, a Enric Cambray li falta 
encara consistència i li sobra ges-
ticulació fent de Ronnie, el fi ll; en 
canvi Òscar Intente es va mostrar 
convincent en el paper de Harry, 
el pare, i encara estarà millor quan 
compassi el seu decandiment amb 
l’evolució argumental. De la resta 
d’intèrprets, que compleixen amb 
solvència la seva comesa, destaca 
Màrcia Cisteró en el personatge de 
Sarah, la mare. Ella vertebra tota 
la representació amb una presèn-
cia i una serenor remarcables. I és 
l’única que no renunciarà ni a cap 
anhel ni a cap convicció i broda 
una rèplica fi nal amb què alliço-
na el fi ll que ha tornat defraudat. 
Si se’t fonen els ploms no has de 
deixar de creure en la llum, li diu. 
Aquesta metàfora utilitària li ser-
veix a Sarah per afi rmar que con-
cep la llum com a suma d’ideals i 
d’amor, i a Wesker per concloure 
l’obra i vindicar el mateix: cons-
ciència i solidaritat de classe do-
nen sentit a una sopa que en els 
moments més difícils ha permès 
la subsistència dels que no podien 
tenir res més.  
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FACTORY
L A  F À B R I C A  D E  L E S  F I N E S T R E SALU

FINESTRES
D’ALUMINI A MIDA

TUBS D'ALUMINI EN 
DIVERSOS ACABATS 

MIDES I COLORS

VENDA I MANIPULAT
DE XAPA D'ALUMINI

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

per a tot tipus de projectes, per a professionals, arquitectes, etc.

FINESTRES A MIDA PER A PROFESSIONALS

C/ Riera d’Argentona 2, Pol. El Cros (Cabrera de Mar)
(Al costat benzinera del Cros, direc. Carrefour) 

Web: www.alufactory.es
Email: info@alufactory.esT. 93 756 05 05

TUBS, ANGLES, 
XAPES I NORMALITZATS 
DE DIFERENTS MIDES 
I COLORS EN STOCK
Silicona neutra

color blanc
i negre

3’50€
IVA. inclòs 1’45€

IVA. inclòs

Massilla
acrílica
blanca
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Pla d’en Boet Pla d’en Boet 
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HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes:De lunes a viernes:De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h  7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h
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OFERTA!

Oferta válida
para series
SILEX
y ESSENTIAL

PLATOS
DE DUCHA
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339,50€/ud.

Ahora

OFERTA!

OFERTA!
CONJUNTO
BAÑO COMPLETO

Disponible en
70 y 80cm

Mueble + pica + espejo

por sólo

OFERTA!
BAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETO

Mueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejo
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485€/ud.

Antes

30%3030 dto.
Columna de ducha
con termostático.
Rociador 25 cm.
Sistema antiquemaduras

EN                 PRIMERAS MARCAS A PRECIOS IRRESISTIBLES

275€/ud.

%
dto.
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7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 BA - BA
9:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
9:30 TELÓ DE FONS
10:00 BOJOS DE CASTELLS
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
12:30 LA DIADA DE SANTA 
 ÚRSULA A VALLS
16:00 HOQUEI EN JOC
18:00 HANDBOL EN JOC
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 TERRITORI CONTEMPORANI
23:30 BOJOS DE CASTELLS
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 DE TEE A GREEN
2:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 GAUDEIX LA FESTA
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GREEN
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 22
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 DIUMENGE ESPORTS
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ÚLTIMA SESSIÓ
18:00 BA-BA
18:15 AGENDA EN XARXA
18:30 EN JOC
19:00 MATARÓ AL DIA

Dissabte 20
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 LA CONVERSA
9:30 DE TEE A GREEN
10:00 POESIA EN VIU
11:00 KASTANYA.CAT
11:30 CREURE AVUI
12:00 BOJOS DE CASTELLS
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 CARNET ESPORTIU
14:30 TRAÇ DE CULTURA
15:00 TERRITORI CONTEMPORANI
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 THE WEEKLY MAG
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 CALIDOSCOPI
21:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 PAISATGES 
 ENCREUATS
22:30 FENT PAÍS
23:00 ÚLTIMA SESSIÓ
23:30 OH LA LÀ!
1:00 ÀMBIT B30
2:00 DE TEE A GREEN
2:30 LA CONVERSA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 GAUDEIX LA FESTA
4:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
4:30 CALIDOSCOPI
5:00 DE TEE A GREEN
5:30 LA CONVERSA
6:00 ÚLTIMA SESSIÓ
6:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA

Diumenge 21
7:00 GAUDEIX LA FESTA

Dimecres 24
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CALIDOSCOPI
18:00 BA-BA
18:15 TEMPS AL TEMPS
18:30 TERRITORI CONTEMPORANI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 LA CONVERSA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 KASTANYA.CAT
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 LA CONVERSA
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 LA CONVERSA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA
 

Dijous 25
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA CONVERSA
18:00 BA-BA
18:15 TEMPS AL TEMPS
18:30 DE TEE A GREEN
19:00 MATARÓ AL DIA

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

Divendres 26
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:15 ESTUDI 3
18:30 CREURE AVUI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 GAUDEIX LA FESTA
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 BOJOS DE CASTELLS
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimarts 23
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN 
 Nord-Maresme
17:30 CARNET ESPORTIU
18:00 BA-BA
18:15 CÀPSULES WEEKLY MAG
18:30 FET AL PAÍS
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CALIDOSCOPI
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 TELÓ DE FONS
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 AL DIA BCN 
 Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
5:00 ÚLTIMA SESSIÓ
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Una difícil experiència pot modificar la 

teva visió de futur doncs no et deixa 

indiferent. Modifiques el rumb en fun-

ció de les circumstàncies. Recuperes 

una vella amistat.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Final d'un període de plantejaments 

i ideals de com han de ser les coses. 

Entres en una fase de materialització 

i hauràs de posar tota la teva energia 

per fer-ho realitat.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Desig per algú o ganes de fer acti-

vitats esportives. En aquest període 

l'energia que es mou dins teu, és 

important. Canalitzar-la serà bo per 

poder aconseguir el que vols.

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

Si deixes de banda una excessiva pre-

tensió econòmica i et centres més a 

assolir reptes personals i objectius 

que t'omplen, derivaràs millor la teva 

energia cap al futur.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Amb la parella et pots trobar en un 

punt on la comunicació es fa més 

complicada. Potser passa perquè ca-

dascú es reafirma en excés i caldria 

un exercici extra d'empatia.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Final d'etapa que has dedicat molta 

energia a qüestions laborals, a pro-

jectar-te professionalment. Inicies 

el període de realització. Estigues 

preparat per a l'activitat.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

El Sol entra al teu signe i arriba la 

renovació energètica. Comptes amb 

energia suficient per fer efectius els 

teus propòsits més alliberadors amb 

una bona dosi d'ètica.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

La fe és necessària i pot ser un bon 

aliat per tu. Tant si ets home com si 

ets dona, l'energia femenina equi-

librarà una actitud excessivament 

vehement, usa-la a favor teu.

Bessons (21/5 al 21/6)

Pots començar a recollir els fruits 

d'una inversió o rebre algun ajut eco-

nòmic. Això t'ajudaria a seguir amb 

els teus projectes però no et confiïs 

en excés, sigues prudent.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

En l'estira-i-arronsa que pots tenir 

amb una persona jove, trobaràs part 

de la teva pròpia joventut si ja tens 

una edat. Potser caldrà adaptar-se 

als nous temps i gaudir-los.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Sembla que estàs al lloc que has d'es-

tar. Tot i l'esforç dels darrers temps 

encara et queda energia per acabar 

aquest final de cicle. Estigues atent, 

segueixes aprenent.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Alguna cosa t'impulsa a mirar més 

enllà de les teves fronteres ja fa un 

temps i has après força. Possible in-

terès per una persona que es troba 

lluny. Sospesa la situació.

www.facebook.com/dhannaastro

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

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

670 053 959
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Cultura

 Aquest dissabte, de dos quarts de 
12 del migdia a les 9 del vespre la 
plaça de Santa Anna s'ha d'omplir 
de cultura i sobretot de solidaritat 
amb una altra edició del !Mataró 
x Càritas", la marató cultural que 
arriba aquest any a la setena edi-
ció. Ja s'ha convertit en una cita 
fi xa per a entitats, grups de cultura 
o espectacles i també per a tota la 
ciutadania que respon al conegut 
eslògan de l'entitat –"Ajuda'ns a 
ajudar"– participant en una jor-
nada festiva que compta amb ele-
ments tan diferents com música, 
batucada, castells universitaris o 

 Dissabte que ve, 20 d'octubre, a 
les 6 de la tarda al pati de l'ermita 
de Sant Simó, se celebrarà la cin-
quena edició del Combat de Cançó 
Improvisada (o glosa) de Mataró 
dins les festes de l'Aplec. 

Aquest dissabte, nova edició del 'Mataró x Càritas' 
amb tots els elements habituals

havaneres. Durant tot el dia hi hau-
rà venda de marxandatge solidari, 
de cava especial dels 50 anys de 
Càritas i també, òbviament, reco-
llida d'aliments solidaris.

Per a tots els públics
Al migdia hi haurà música de gra-
lles, castells universitaris amb els 
Passerells i els Engrescats i con-
cert de l'Agrupació Musical del 
Maresme. Al migdia, arrossada 
popular per 5 euros, i a la tarda, 
concerts de Primavera per la Pau, 
Partidaris i el grup d'Havaneres 
Mestre d'Aixa. | Reds

Marató de cultura solidària a la 
plaça de Santa Anna

El combat de cançó 
improvisada torna a Sant Simó

 El dia 14 d’octubre van començar 
les Festes de l’Aplec de Sant Simó, 
que fi ns al 29 d’octubre ofereixen 
una quarantena d’activitats de tota 
mena i que reivindiquen el pas-
sat mariner del barri de l’Havana. 
D’entre els actes, destaca el ball de 
pescadors, el concert d’havaneres i 
una cantada de cançons marineres. 
El 28 d’octubre, dia del sant patró, 
la Família Robafaves i l’Àliga de 
Mataró participaran en les festes. 

L’activitat, que es concentra en 
dos caps de setmana, ofereix una 
programació per a tots els gustos. 
La música, com sempre, hi tindrà 
un paper molt destacat. A l’ermita 
marinera hi sonaran havaneres 
amb un dels grups capdavanters 
del país, els Port Bo, música bar-
roca amb el Quartet Barroc de 
Sant Simó i un combat de glo-
sa o cançó improvisada. També 
hi haurà concerts corals amb els 
mataronins Agua Viva, la coral 
La Perla de l’Havana i la coral de 
l’Escola Montserrat Solà, entre 
altres, així com el jazz de l’Ohio 
Big Band, de l’Escola de Música 
El Carreró. 

El diumenge 28, hi haurà la 
rebuda dels gegants i l'Àliga de 
Mataró, l'ofi ci i, òbviament, les 
parades de sabres.

Havaneres i música 
barroca, els plats forts

Sant Simó comença 
a celebrar les seves 
festes

El combat reunirà de nou alguns 
dels millors glosadors del país, que 
lluitaran per obtenir el primer lloc, 
i ho faran acompanyats, com ja és 
tradició en aquest certamen, del 
grup mataroní La Coixinera.

Nova edició de Mataró x Càritas Sant Simó

Combat de cançó a Sant Simó

Daniel Ferrer 

Cedida 

Cedida 
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Els Capgrossos tornen a l'activitat 
després d'una setmana de descans 
posterior al Concurs de Tarragona, 
on van aconseguir la torre i el 5 
de 9 com a castells més preuats. 
La colla ja fa anys que anomena 
"traca fi nal" a la seqüència fi xa de 
cites amb què acaba el seu calen-
dari habitual i enllaçarà a partir de 
diumenge cinc cites en les quals 
els castells de 9 han de ser la tò-
nica, a més de tornar a intentar 
castells de gamma extra en places 
com Girona, Vilafranca o Terrassa. 
Aquest diumenge els de blau seran 
a la diada dels Castellers de Sants, 
on els darrers anys s'han plantejat 
la Tripleta Màgica. L'actuació que 

Els blaus es poden plantejar la Tripleta Màgica, que encara no han fet aquest any

Els Capgrossos comencen la "traca final" a Sants

Els Capgrossos al Concurs Cedida 

conformen el 3 i el 4 de 9 i el 5 de 
8 encara no ha estat completada 
aquest any per la colla, que la po-
dria situar al centre de les seves as-
piracions per a aquest diumenge. 
El pilar de 7 folrat també entraria 
dins els plans des del moment en 
què el pilar de 8 apareix com un 
dels grans reptes en el que queda 
de temporada.

Primera cita de cinc
La colla afronta la cita de Sants 
com la primera de les cinc abans 
d'abaixar la persiana de la tempo-
rada, el 18 de novembre a Terrassa. 
Els queden només 8 assajos i 5 
diades per acabar l'any.

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

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

T

T127.500€

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

T225.000€

CASA CON GARAJE
Ref. 12921 JTO. RONDAS: Entorno agradable sin tránsito. 
Bonita casa en 1 planta, por 2 calles. Muy soleada. 130m2, sin 
pasillos. 3 habit. (2 dobl). Sala estar + salón com, patio 40m2. 
Cocina óptimo estado. Baño compl con ducha + aseo. Calef. 
Armarios empotr. Cuarto lavandería y trastero. Garaje.

EXCELENTE COMPRA

2189.000€

OPORTUNIDAD
Ref. 12930 EIXAMPLE-SEMI CENTRO: Bien ubicado, 
un paso centro, muy cerca Estación y accesos a autopistas. 
110m2 exterior. Bonitas vistas, sin necesidad reforma 4 dor. 
3 dobl Salón com. 2 balcones/terracitas. Cocina office im-
pecable. Baño y  aseo. Carp. int. roble. Calef. De las mejores 
ocasiones del momento!
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La biblioteca es dirà Joan Fontcuberta i Gel
L'equipament cultural argentoní durà el nom de l'eminent traductor nascut a la vila, 
que va morir al febrer als 79 anys

Societat: Redacció

 El ple municipal d'Argentona 
va aprovar la setmana passada la 
proposta del PSC de posar el nom 
de Joan Fontcuberta i Gel a la bi·
blioteca municipal.

Fontcuberta va morir al mes 
de febrer als 79 anys després de 
molts anys combinant la docèn·
cia a la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) com a catedrà·
tic de la Facultat de Traducció i 
Interpretació amb la traducció de 
novel·les. L’argentoní havia traduït 
grans autors de la literatura uni·
versal com Stefan Zweig, Thomas 
Mann, Franz Kafka, Daniel Defoe 
o Bertol Brecht, i cal destacar el 
premi Ciutat de Barcelona que va 
rebre l’any 2011 per la traducció de 
La impaciència del cor, de Zweig. Va 
traduir al català i al castellà novel·
les escrites en alemany i en anglès.

Orígens argentonins
Fontcuberta va néixer a Argentona 
l’any 1938 i es va llicenciar en filo·
sofia i lletres, a la branca de filolo·
gia anglogermànica. Més tard es 
va doctorar i a principis dels anys 
60 va començar a treballar com a 

traductor al castellà de textos es·
crits en anglès i alemany. Més tard 
les va combinar amb traduccions 
al català. Cal destacar que l’argen·
toní ha acumulat gairebé un cen·
tenar de textos i llibres traduïts al 
català o castellà.

Traductor reconegut
Tot i que Fontcuberta va traduir 
una llarga llista d’autors del se·
gle XX, cal destacar que va ser el tra·
ductor insígnia de l’austríac Stefan 
Zweig. L’any 2001 va publicar El 
món d’ahir, novel·la a la qual van 
seguir una quinzena de títols més, 
com Els ulls del germà etern.

Publicacions pròpies
A més de publicar traduccions de 
diversos autors, Fontcuberta va 
escriure l’any 2008 l’assaig Tots els 
colors del camaleó (un assaig sobre 
la traducció), en el qual feia balanç 
de la seva trajectòria.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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 Dijous de la setmana passada 
s'acabava el judici a l’Audiència 
Provincial de Barcelona pel cas 
Argentona Projectes amb les qua·
tre persones encausades absoltes 
dels delictes més greus: malversa·
ció de fons públics i falsedat do·
cumental. En aquest cas, estaven 
encausats els actuals regidors a 
l’oposició de Tots per Argentona, 
Pep Masó i Xavier Collet; l’exalcal·
de Ferran Armengol, i l'exregidor 
Miquel Mendoza. Els càrrecs que 
se’ls imputaven eren els de mal·
versació de fons públics, falsedat 
documental i delicte societari, 
aquest últim directament relaci·
onat amb l’ocultació d’informació. 
El jutge va absoldre els acusats 
a l’últim minut el darrer dia de 
judici després que els advocats 
de l’acusació declaressin que no 
tenien arguments per continuar 
amb la querella després d’escoltar 
les declaracions dels testimonis.

Collet, per delicte societari
El jutge va absoldre els quatre en·
causats dels delictes de malversa·
ció i falsedat documental. Només 
va prosperar l’acusació del fi scal 
sobre Xavier Collet per delicte so·
cietari. | Redacció

Les acusacions més dures 
contra els regidors de Tots 
per Argentona cauen

Absolts els quatre 
encausats pel cas 
Argentona Projectes

L'Audiència de Barcelona Cedida

de Mataró, un cor de 25 cantaires 
creat expressament per a l’ocasió i 
del duet format per Borja Penalba 
i Mireia Vives. 

Des d’un punt de vista escènic, 
s’hi poden veure intervencions de 
Jaume Amatller "Notxa", David 
Pruna i Izaskun Larrea, tots tres 
vinculats a l’Aula de Teatre de 
Mataró. A les intervencions de 
vídeo s’hi poden sentir els histo·
riadors Margarida Colomer, Pere 
Gabriel, Miquel Garau, Josep Puig 
Pla i Maria Salicrú·Maltas.

Multidisciplinari
“És una proposta multidiscipli·
nària sobre la memòria històrica 
i els valors d'un dels mataronins 
més destacats del segle XX”, expli·
ca Eloi Aymerich, el seu director, 
el qual compta amb el suport de 
Jessica Pérez Casas a la direcció 
d’actors, Laura Clos “Closca” i 
Sergi Corbera a la direcció d’art i 
Maria Salicrú·Maltas a la direcció 
musical. | Redacció

 El projecte escènic documental 
Peiró42, produït per la cooperativa 
audiovisual Clack en el marc de la 
comissió ciutadana formada el 2017 
per commemorar la mort de Joan 
Peiró arriba el dia 26 a La Sala d’Ar·
gentona, a 2/4 de 9 del vespre, en 
una sessió que costarà 4 euros i que 
s’inclou dins la cinquena Setmana 
de la Memòria Històrica que la po·
blació maresmenca promou.

Peiró42 sorgeix en el marc de la 
comissió ciutadana creada amb 
motiu dels 75 anys de l'afusella·
ment de l'anarcosindicalista i coo·
perativista Joan Peiró (1887·1942) i 
que formen unes quaranta entitats 
de la ciutat entre partits polítics, 
sindicats, grups de memòria his·
tòrica, cooperatives i associacions 
de veïns.

Espectacle escènic
L’espectacle barreja intervenci·
ons teatrals, música i audiovisual. 
Compta amb la participació dels 
cinquanta músics de l'Orquestra 

El projecte escènic que complementa el documental 
sobre Joan Peiró, el dia 26 a la Sala

L'espectacle Peiró42 arriba 
a Argentona

Peiró42, un projecte que és documental i espectacle Cedida 
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segons els organitzadors, “l'atre-
viment, l'energia i la il·lusió de les 
companyies joves de la localitat, 
com ara l'escola de dansa Madó 

 Després del teatre, la dansa. La 
bona acollida de l'OFF-Zero dedi-
cat al teatre al carrer ha fet que la 
Regidoria de Joventut de Vilassar 
de Mar repeteixi la iniciativa i el 
dediqui aquest cop a la dansa. 

Tal com ja va passar en l'anterior 
edició, el que busca l'OFF-Zero és 
mostrar el talent de tots els joves 
que es dediquen a aquesta dis-
ciplina i oferir-los una primera 
oportunitat professional.

Així, la mostra temàtica d’arts es-
cèniques fa sortir al carrer l'experi-
ència de companyies joves. Segons 
l’Ajuntament, es tracta d'un petit 
tast temàtic a l'aire lliure, preludi 
de la Plataforma Zero, "que pre-
tén ser aparador de la capacitat 
creadora del jovent".

La mostra OFF-Zero està de-
dicada a projectes que s'estan 
consolidant i vol ser una fi nes-
tra d'oportunitats, sobretot en 
l'àmbit laboral. És, asseguren els 
organitzadors, una forma de do-
nar a conèixer el que s'està fent 
en aquests àmbits, de potenciar, 

Dissabte 20 d’octubre la localitat repeteix la iniciativa 
que va obrir el teatre de carrer i la dedica a la dansa

Vilassar proposa un OFF-Zero 
dedicat a la dansa

 Les intenses pluges provocades 
per la tempesta tropical d'aquests 
últims dies han malmès el mur 
de contenció de la riera de Sant 
Andreu de Llavaneres, a tocar de 
l'accés al Port Balís, just al costat 
de l'Ofi cina Municipal de Turisme. 
Com a conseqüència la Policia 
Local va haver de tancar al tràn-
sit l'accés al poble de l'N-II als ve-
hicles provinents de Mataró.

Per tal de trobar una solució, 
l'Ajuntament s'ha reunit per ava-
luar la situació. També s'ha deci-
dit contactar amb una empresa 
d'enginyeria especialitzada per 
estudiar una solució defi nitiva per 
a aquest tram fi nal de la riera i, 
amb caràcter d'urgència, fer les 
obres que calguin per recalçar els 
murs afectats.

Reforçar el mur malmès
L'important a partir d'ara és refor-
çar el mur de davant injectant-hi 
formigó per evitar que caigui, so-
bretot en cas que persisteixin les 
pluges. 

Així mateix s'estudiarà l'ender-
rocament de la part de mur que 
s'ha esquerdat. | A.G.

El temporal ha esquerdat 
aquesta setmana el mur 
de contenció de la riera, 
que s'ha esquerdat

Els aiguats fan que 
s'hagi de tallar l'N-II 
al tram de Llavaneres

Extracte del cartell de l'OFF-Zero dedicat a la dansa

Part del mur esquerdat CEDIDA

CEDIDA 

Programació

- 11:00 h: "Si de l'aigua 
brotessin arrels", Maria 
Estela i Maragda Induráin. 
Plaça de l'Església.
- 11.30 h: "Meraih", Anna 
Casasola Fontseca. 
Plaça del Círcol.
- 11.40 h: "Algú pels al-
tres", Albert Bassas i 
Anna Casanova. Pl. del 
Círcol.
- 12:00 h: "Teen time 
gone", Habemus Corpus. 
Plaça de l'Ajuntament.
- 13.30 h: Mostra dels 
alumnes de l'Escola de 
Dansa Madó. Plaça del 
Círcol.
- 13.45 h: Música i dansa 
amb Bernat Casares i Laia 
Vancells. Plaça del Círcol.

Maresme
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93 757 25 74
C/ Emili Cabanyes, 12
Mataró

Terrassa i piscina comunitària
Ref.3165. Pis amb ampli saló i terrassa a nivell, de 3hab i 2 banys, 
cuina tancada. Plaça pàrquing i traster directe amb ascensor inclòs 
al preu. Finca de pocs anys amb zona comunitària. (CEE E)

CENTRE
231.000€

Casa a 4 vents amb piscina!
Ref.3172. Casa en una sola planta, 3 hab, sala d’estar- menjador 
amb xemeneia,  gran terrassa. Jardí amb barbacoa i piscina privada 
amb zona de menjar. Àmplia zona d’hort. Garatge 2 cotxes. (CEE E).

215.000€

El pis dels teus somnis!
Ref.3101. Pis alt sense ascensor, ideal inversors que vulguin llogar, o 
primer habitatge. Tot reformat, cuina moderna i molta claredat. Galeria 
completa i àmplia. 3 habit., 2 són exteriors i dobles. (CEE E)

C/VALLÈS

Casa per reformar a Cirera!
Ref.3142. Casa de cos per reformar al teu gust. En un dels carrers 
més comercials de Cirera. Habitatge amb local de 95m² que podràs 
destinar al que t'interessi: garatge, magatzem, negoci, etc. (CEE  E).

CIRERA

DOSRIUS

104.000€

219.000€

Casa amb jardí i piscina comunitària
Ref.2987. Àmplia casa amb jardí i terrassa amb zona barbacoa. 1ª pl: men-
jador a 2 nivells i cuina office, 2ª pl: 3 hab (1 suite) i 2 banys. Pl. sup: golfes, 
solàrium. Garatge, traster i zona rentar. Piscina comunitària! (CEE E).

VILASSAR DALT

Piscina comunitària i amb pàrquing!
Ref.3208. Pis amb ampli saló amb terrassa a nivell, 2 hab i 1 bany, 
cuina tancada. Plaça pàrquing i traster amb accés directe amb ascen-
sor inclòs al preu. Finca de pocs anys amb zona comunitària! (CEE D).

CENTRE
190.000€

392.000€
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les obres prèvies, que serviran per 
enderrocar els afegits d'obra sense 
valor arquitectònic del convent. 

La subvenció arriba després 
que la Diputació hagi incremen-
tat la línia d'ajuts del "Programa 
complementari de reforma i mi-
llora d'equipaments locals" del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019, dins del qual s'ha atorgat 
aquest import per a l'actuació de 
dignifi cació del convent de les 
Clarisses per poder destinar-lo a 
equipament comunitari.

Concurs en procés
Paral·lelament, els serveis jurídics 
municipals estan enllestint la re-
dacció del plec de clàusules per 
poder tirar endavant un concurs 
perquè els estudis d'arquitectura 
puguin presentar els seus projectes 
de rehabilitació de l'edifi ci per fer-
hi la nova biblioteca. S'evidencia, 
així, que el govern municipal se-
gueix fent passes per aconseguir 
que el nou equipament es mate-
rialitzi. | Redacció

 L'Ajuntament d'Arenys de Mar 
ha liquidat davant de notari el se-
gon i últim pagament per la com-
pra de l'edifi ci de l'antic convent 
de les monges Clarisses per un 
import de 300.000 euros, tal com 
s'havia pactat en el moment de 
formalitzar la compra. 

D'aquesta manera, les Clarisses 
ja són plenament propietat 
d'Arenys de Mar i el govern mu-
nicipal segueix treballant i fent 
gestions amb administracions 
supramunicipals amb l'objectiu 
de fer-hi la nova biblioteca del 
poble, d'acord amb el desig de la 
majoria d'arenyencs que es van 
participar en la consulta popular 
celebrada al març per triar l'em-
plaçament d'aquest nou equipa-
ment cultural.

Ajut per a les obres
En aquest sentit, l'Ajuntament 
d'Arenys de Mar va rebre a fi nals 
de setembre la concessió d'un ajut 
de 39.264,90 euros, procedent de la 
Diputació de Barcelona, per iniciar 

L'Ajuntament liquida l'últim pagament de la compra 
i avança en el projecte per fer-hi la biblioteca

Les Clarisses ja són plenament 
d'Arenys de Mar

 Diversos veïns del munici-
pi de Dosrius i el nucli urbà de 
Canyamars declararan aquesta 
tardor als jutjats de Mataró com 
a perjudicats per les lesions que 
van provocar-los les càrregues po-
licials de la Guàrdia Civil durant 
l'1-O. En total són 24 les persones 
que van presentar denúncia. Les 
declaracions començaran aquest 
dijous 11 d'octubre i s'allargaran 
fi ns al 20 de desembre. 

Un dels veïns citats és l'alcal-
de de Dosrius, Marc Bosch, que 
compareixerà el 8 de novembre 
per les agressions personals que 
va rebre i també per denunciar 
les destrosses que va patir l'escola 
durant l'actuació policial.

L'alcalde compareixerà 
el 8 de novembre per les 
agressions personals 
i també per les destrosses 
a l'escola

Una vintena de veïns 
de Dosrius, a declarar 
per l'1-O

4

La causa la instrueix 
el jutjat número 4 de 
Mataró, el mateix que 
instrueix la causa 
contra l'alcalde per 
desobediència

L'edifici de Les Clarisses, a Arenys de Mar

Càrregues a Dosrius Cedida

Cedida 

Maresme núm. 1839 del 19 al 25 d'octubre de 2018

Tot Maresme 2 Arenys + .indd   2 17/10/2018   15:34



OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

OFICINA MOLINS I CIRERA:  Nicolau Guanyabens, 1 · T. 935 665 225 · babn7@tecnocasa.es

OFICINA PERAMÀS: C. Miquel Biada, 115 · T 935 128 660 · babn5@tecnocasa.es

8438

La xarxa més gran de Mataró amb 4 ofi cines, i més de 25 agents per gestionar el teu immoble

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

100%C/ Rosselló, núm.13 (local) · Tel. 937 586 140

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

PLAÇA DE LES TERESES (Ref. 251356). Pis 
d’obra nova a ple centre de Mataró. Consta 

de 3 dorm. 2 banys, cuina independent. 
Terrassa de 45m2. Finca amb ascensor i opció 

a pàrquing. Habitatge sobre plànol.

300.000€

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

costat de tots els serveis.

149.990€

CIRERA (Ref. 264340). Primer pis indepen-
dent. 85m2 i 70m2 de terrassa solàrium, 
amb 4 habitacions, menjador, cuina ind, 
bany complet i safareig. A prop del parc 

central. Opció a pàrquing

160.000€

CINQUÈ PIS SENSE ASCENSOR.
(Ref. 265233). 90m útils distribuïts en 4 
dormitoris, dos d’ells dobles, menjador 

exterior, cuina independent i un bany com-
plet, balcó de grans dimensions.

95.000€

*Subjecte a l’aprovació per part de l’entitat fi nancera

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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HAVANA (Ref. 260659). Planta Baixa 
d’obra semi-nova. Amb entrada indepen-
dent, 2 hab. dobles, 1 bany, un gran men-
jador amb sortida a balcó de 10m2 i cuina 

offi ce independent amb sortida a pati.
170.000€ Abans 200.000€

C. Miquel Biada, 115 · 

PLAÇA CATALUNYA (Ref. 262807). Primer 

PERAMÀS (Ref. 261832) Ronda O’Donnell, 
Sisè pis amb ascensor de 70m2, consta de 3 
habitacions, cuina independent, saló menja-
dor, bany complet i balcó exterior. Reformat 

al costat de tots els serveis

133.000€.

 Nicolau Guanyabens, 1 ·

CIRERA (Ref. 264340). Primer pis indepen-

ELS MOLINS (Ref. 265261). Pis de 90m2, 4 
habitacions, menjador amb sortida a balcó, 
bany complet, cuina independent i ampli 

safareig. Molt lluminós i bones vistes.

118.000€

CINQUÈ PIS SENSE ASCENSOR.

ÀTIC AMB XEMENEIA. (Ref. 265966). Pis 
de 65 m2 totalment exterior, 2 dormitoris 
dobles, saló-menjador de 20 m2, sortida 

a balcó, cuina independent, bany complet. 
Veïns de tota la vida.

90.000€

T

T

T

T

T T

T

T
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Després de dues dècades exercint de notari, ha obert el seu propi despatx a la Rambla, 32

Àlvar Espinosa,
facilitar l'acord

Cugat Comas

 “Soc una persona normal, no soc cap autoritat”. 
Sobta quan un notari es presenta així, mirant de 
desmuntar una mica tots els tòpics que hom atri-
bueix a aquestes figures. Els notaris són unes figu-
res curioses dins de tot l’engranatge legal. Donen 
fe, exerceixen una funció pública que designa la 
Generalitat –només hi ha set notaries a Mataró– i 
el mateix Àlvar Espinosa reconeix: “Tenim fama en 
general de poc moderns i, per la manera de treba-
llar, potser ho semblem". Espinosa fa més de dues 
dècades que exerceix. Els últims 16 anys ho ha fet a 
Mataró i ara ha obert el seu propi despatx a l’edifici 
del Registre de la Propietat amb el propòsit, assegura, 
de “modernitzar la notaria, amb noves maneres de 
treballar per acostar-la a la ciutadania”. 

Espinosa és aquesta “persona normal i corrent” 
per més que va superar, com la resta de col·legues 
de professió, unes oposicions amb fama de dures i 
selectives. Nascut a Cabrils, se sent mataroní i fins 
i tot ha desfilat amb els Armats per Setmana Santa. 
Escoltant-lo, un pot arribar a canviar la noció tòpica 
i típica d’un notari: “La nostra feina és molt gratifi-
cant, perquè posem d’acord parts diferents i treba-
llem perquè la gent es conegui i arribi a acords”. Tots 
associem el notari a herències, gestions complica-
des i a aquella mena de llenguatge que sembla cre-
at precisament per no ser entès. Espinosa es marca 
com a reptes de futur “més celeritat, facilitar més 
informació i apropar l'ofici a la gent”. 

Professionalment, Espinosa ha pogut comprovar 
de prop com la crisi ha fet aflorar problemàtiques 
específiques que requerien serveis notarials. Un dels 
àmbits en què ha col·laborat és assessorant entitats 
com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca en te-
mes tan sensibles com el dret a l'habitatge.
 

Un professor enyorat

Durant la seva trajectòria, Espinosa va compaginar 
l'exercici com a notari amb la docència. Va exercir 
de professor de dret a la Universitat de Girona, 
tot i que finalment va haver de deixar de donar 
classes per dedicar-se plenament a la notaria. A 
ell, però, li agrada presentar-se com a professor 
de dret i reconeix que enyora aquella dedicació: 
"per la proximitat amb els alumnes a l'hora d'en-
senyar-los a entendre la realitat i la quotidianitat 
amb una visió pràctica jurídica", producte del seu 
exercici professional. 

ApUnts

Defineix-te: Soc una persona senzilla, treballadora, 
compromesa.

Un llibre: 'El Mercade de Venècia', de Shakespeare.

Una pel·lícula: 'Els ponts de Madison'.

Un viatge: El Camí de Sant Jaume.

Un repte: Jubilar-me a Mataró.

Un somni: Que hi hagi més entesa entre gent i entre 
polítics.

 Daniel Ferrer 

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

PISO ALTO CON ASCENSOR MUY LUMI- 
NOSO: Salón com., balcón ext, 3 hab.1  db, 
ext. aluminio, puertas cerezo, cocina fór-
mica y galería.Vistas. (C.E. EN TRÁMITE).

ÚLTIMO PISO EN VENTA OBRA NUEVA: Pl. 
baja, jardín de 60m2, cocina, 2 h. + trast.-lava-
dero, salón-com., baño con ducha. Estrene 
piso a precio de alquiler. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 2512 
Z. PLAZA
CATALUNYA:

163.000€

OPORTUNIDAD. PISO CON ASCENSOR 
Y VISTAS: Salón 30m2, balcón exterior, 3 
hab. 2 dobles, suelos parquet, cocina refor. 
y galería, calefacción. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 1434
Z. CENTRO-
ESTACIÓN:

198.000€

T

T

Ref. 7064

ZONA 
LA 
LLÀNTIA

T PRÓXIMA OBRA NUEVA.

2 ÚNICAS VIVIENDAS 

DE DISEÑO EXCLUSIVO.

Ref. 4448
ZONA PUIG I 
CADAFALCH:

174.900€

T

1 PLANTA BAJA CON PATIO Y 1 ÁTICO CON TERRAZA. 
LLÁMENOS Y LE INFORMAREMOS!
                                                                 PVP A CONSULTAR  

ÚLTIMO PISO EN VENTA OBRA NUEVA:ÚLTIMO PISO EN VENTA OBRA NUEVA: Pl. ÚLTIMO PISO EN VENTA OBRA NUEVA: Pl. ÚLTIMO PISO EN VENTA OBRA NUEVA:Ref. 4448 T

PISO ALTO CON ASCENSOR MUY LUMI- Ref. 2512 T

TU HIPOTECA AL 100%

T

T PISO SEMI NUEVO CON ASCENSOR:  Con 
2 hab., salón comedor con cocina ameri-
cana, baño compl., zona comunitaria. Pk 
con trastero opcional. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 5114
ZONA 
CIRERA:

149.000€

ES HORA DE SER PROPIETARI@!CON NOSOTROS PUEDES!5365

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

290.164 €MATARÓ - Parc Central

100m², 3 habit., 1 bany, cuina office, saló-menjador, balcó, aa/cc, te-
rres parquet, calefacció, aire condic., armari encastat zona habitac. 
portes fusta, tanc. d’alumini. Pàrquing i traster!!! T 151479

PIS AMB PISCINA COMUNITÀRIA A LA MILLOR ZONA!

GRAN OPORTUNITAT PER ZONA I PREU!

193.954 €MATARÓ - Centre

200m², 5 habit, 3 banys, cuina off, saló-menj., aa/cc, xemeneia, terres 
marbre, calefacció, armaris encastats, portes fusta i tanc. d’alumini. 
Pàrquing i traster. Comerços i serveis a prop!!!  T 151481

GRAN PIS AMB TERRASSA DE 100M2!!

390.000 €MATARÓ - Centre

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

79m², 2 habitacions, 1 bany complet, cuina offi  ce, saló, balcó, 
terres de marbre, calefacció, portes fusta, tanc. d’alumini,  molt 
assolellat, etc...Pocs anys. Ideal petites famílies!! T 151413

PIS EN EXCLUSIVA A PRIMERA LÍNIA DE MAR!

157.260 €MATARÓ - Havana

77m², 3 habit., 1 bany, cuina off., saló-menj., balcó, calefac., par-
quet i terratzo, terrat comunit. Saló amb parquet, calefac., por-
tes de fusta, tanc d’alumini. Boniques vistes al mar!!! T 151469

CASA DE COS AMB PATI PER REFORMAR AL SEU GUST! 

225.000 €MATARÓ - Havana

Casa de 100m² amb terrassa de 30m2., 3 habitacions, 1 bany, 
cuina i pati.Golfes grans amb bigues al sostre. Terres de terrat-
zo. Casa pròxima a la platja!!! T 250278

45 anys ens avalen. 
Serietat i efi càcia 

al millor preu.
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690 €MATARÓ - Els Molins

55², 2 habit., 1 bany, cuina americ., saló-menjador, terres gres, 
calefacció, portes envernissades de fusta i finestres amb tanca-
ments d’alumini., etc... Pati a nivell de 10m²! !!  T104895

PIS AMB PATI A NIVELL MOLT BEN SITUAT!

Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

775 €MATARÓ - Havana

PLANTA BAIXA AMB BONES CONDICIONS  TOTA EQUIPADA!
80m², 2 habit., 2 banys (1 hidromassatge), cuina office, saló-
menj., pati 15m2., terres ceràmica, traster, barbacoa, calefacció, 
portes fusta, tanca. alumini, etc... No té ascensor!!!  T110396

850 €MATARÓ - Parc Central

PIS MOLT LLUMINÓS EN ESTAT IMPECABLE!
80m², 3 habit. (1 suite), 2 banys, cuina office, saló-menjador 
amb balcó, calefacció, terres parquet, portes envernissades 
fusta, tancaments d’alumini, etc... Pl. garatge!!!! T110650

650 €MATARÓ - Cerdanyola

86m², 3 habitacions dobles, 1 bany complet amb plat de dutxa, cuina 
office, saló menjador, balcó, galeria, terres de gres, portes i finestres 
lacades de fusta, etc... Ben conservat!!! T110427

PIS MOLT LLUMINÓS EN MOLT BON ESTAT!

700 €MATARÓ - Centre

60m², 2 habit, 1 bany, cuina office, saló-menjador, balcó, terres de 
marbre, calefacció, portes de fusta i tancam. lumini. etc... Inclou 
pàrquing traster. Boniques vistes al mar!!!T 106790

PIS MOLT CÈNTRIC, IDEAL PARELLES!

93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.
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www.urbenia.es

�   93 798 01 11

MATARÓ
Ronda Prim, 82

Ref: 81927

Ref: 81959

 

450.000 €

ARGENTONA
Centre - Can Barrau

158.000 €

MATARÓ
Cerdanyola

Gran pis assolellat de 120m2  i 
3 hab (abans 4), amb armaris 
encastats. Pk i traster inclosos. 
No te’l perdis! Pis defenitiu!

260.000 €

MATARÓ
Via Europa

Casa adossada de 260m2 amb 
150m2 de terreny. 4 hab 
(1 suite amb vestidor), terrassa, 
golfes i pk. Espectacular!

Sense veïns. Pis de 3 hab amb 
cuina o�ce i terrassa superior 
per fer unes bones bbq’s amb
vistes al mar. Ideal!

Ref: 82061

Pot veure aquests immobles en 
realitat virtual a www.urbenia.es

2P URBENIA.indd   2 17/10/18   17:48



www.urbenia.es

�   93 798 01 11

MATARÓ
Ronda Prim, 82

Ref: 81927

Ref: 81959

 

450.000 €

ARGENTONA
Centre - Can Barrau

158.000 €

MATARÓ
Cerdanyola

Gran pis assolellat de 120m2  i 
3 hab (abans 4), amb armaris 
encastats. Pk i traster inclosos. 
No te’l perdis! Pis defenitiu!

260.000 €

MATARÓ
Via Europa

Casa adossada de 260m2 amb 
150m2 de terreny. 4 hab 
(1 suite amb vestidor), terrassa, 
golfes i pk. Espectacular!

Sense veïns. Pis de 3 hab amb 
cuina o�ce i terrassa superior 
per fer unes bones bbq’s amb
vistes al mar. Ideal!

Ref: 82061

Pot veure aquests immobles en 
realitat virtual a www.urbenia.es

2P URBENIA.indd   3 17/10/18   17:48



Sin título-3   1 17/10/18   9:18




