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LA LLÀNTIA, VIA
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DESCANS EN PAU
DESIGUAL  

Hi ha mataronins de certes confessions que no
poden enterrar els seus difunts a la ciutat
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I RELLOTGES

Fiabilitat amb  

total garantia

Abans de vendre el seu or, visiti’ns,  

SUPEREM QUALSEVOL OFERTA!

MATARÓ - C. Barcelona, 3 - Tel. 93 796 40 11  
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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

233.500€

JUNTO ESTACIÓN
Ref. 12910 CENTRO: Excelente vivien-
da 85m2 impecable, ascensor. Exterior. 
Luz. 4 hab (actual 2 dobl). Salón com., 
balcón/terracita. Cocina. Baño y aseo. 
Parquet. Aire acond., bomba calor! 

T

126.000€

PLANTA BAJA+GARAJE
Ref. 12804 JTO. AV. AMÉRICA: Preciosa y plan-
ta baja reformada al detalle. Salón com., cocina 
integrada nueva. 2 dorm. (1 con armario empo-
tr.) Baño compl. Calefacción y A.A. Garaje 15m2. 
Suelos gres. Vent. aluminio gris. Puertas sapelly!

T

225.000€

CASA CON GARAJE
Ref. 12921 JTO. RONDAS: Entorno agradable. Bonita casa 1 planta por 2 ca-
lles. Muy soleada. 130m2 sin apenas pasillos. 3 habit (2 dobl.). Sala estar + sa-
lón com., patio 40m2. Cocina óptimo estado. Baño compl. + aseo. Calefacción. 
Arm. emp. Lavandería y trastero. Garaje. Características muy difíciles de encon-
trar en Mataró y perfecto estado!

T

189.000€

OPORTUNIDAD
Ref. 12930 EIXAMPLE-SEMI CENTRO: Bien ubicado, muy cerca estación y 
accesos autopistas. Excelente vivienda 110 m2 exterior. Bonitas vistas y mu-
cha luminosidad. Amplitud estancias y perfecto estado. 4 dor. 3 dobles. Salón 
com. 2 balcones. Cocina office impecable. Baño y aseo. Carp. int. roble. Calef. 
De las mejores ocasiones por situación, metros y estado!!! 

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

225.000€

PISO  INDEPENDIENTE
Ref. 12917 JTO. RD. ALFONSO X-CTRA. 
MATA: Impecable. 2 pl., terraza sup. y 
otra terraza con barbacoa. 3 dor.+2 más 
en pl. sup. Salón 26m2, cocina Baño. 
Ext. aluminio. Calefac. Suelos gres!! 

T

122.500€

ASEQUIBLE
Ref. 12904 Z. RDA. CERVANTES: En avda. 
principal. 75m2 exterior. Sin pasillos, luz. Entrar a 
vivir. 3 habit. Salón, balcón y vistas. Cocina equip. 
Baño compl. Gres. Aluminio. Calef., aire acond!!

T
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A 2  minuts de Mataró ParkA 20  minuts de Barcelona

Preus des de

499.000€

www.maresmed.com
comercial@maresmed.com

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2

CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions
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Que no suri

L’ENQUESTA

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

50% Sí
46,2% No
3,8% Algun any

EQUIP FUTSAL INTEGRAT

LA PREGUNTA

De qui és culpa el bloqueig 
polític a l'Ajuntament?

PLE

APLAUDIT:  El projecte per a per-

sones amb trastorn mental és una 

iniciativa de la UD Cirera i el Futsal 

Mataró, amb el suport del Centre 

de Salut Mental del CSdM.

CASTIGAT: Per acció d'uns o omis-
sió dels altres, el fet que no s'apro-
vés la tramitació dels pressupostos 
torna a evidenciar que alguna cisa 
falla en la política local.

VOTA L'ENQUESTA A:

Opinió: Cugat Comas

 De conversa distesa i evasiva, tot treballant, una companya em va 
descobrir una teoria de tints escabrosos –dispensin els aprensius 
o llepafi ls– que em té capfi cat des de fa mig mes. És un raonament 
que relaciona el nostre estat de salut amb el comportament que 
tenen les nostres restes dins de la tassa. No sé si ho sabré adornar 
més, però la cosa va així: quan anem de ventre al lavabo tenim a 
l'abast un índex al qual, segurament, fi ns ara no havíem fet cas. El 
teorema, em plantegen, ve de fons fi dedignes i estudiades i sen-
tencia que si les nostres defecacions suren en lloc d'enfonsar-se 
és que quelcom en la nostra salut o dieta no acaba de rutllar. Si 
no volen, no cal que s'hi fi xin. Però si miren i la cosa sura, que sà-
piguen que tenen mala peça al teler.

No amagaré que d'ençà d'aquest magne descobriment teòric –i 
després d'haver-lo compartit amb amistats, fent la xerrada– l'ava-
luació del comportament ja forma part del ritus concret de fer les 
pròpies necessitats.

Les explicacions teòriques són consistents. Si sura, és que hem 
de reduir greixos, consell que, d'altra banda, convé tenir present 
sempre, encara que la cosa se'ns ancori a baix de tot. També pot 
ser, si emergeix, que faltin proteïnes o vitamines. És bo saber-ho.

En temps de globalització informativa, per als despistats com ser-
vidor, és fàcil perdre's entre on comencen els consells dels humors 
de la medicina tibetana i on acaba la macrobiòtica. Hi ha no ce-
líacs que defugen el gluten, vegans de pedra picada i d'altres en 
graons intermedis, obsessionats de la caloria i psuedoemuladors 
del pretèrit paleolític. Hi ha raons llargues per a tot i modes per a 
tots els gustos. Hi ha gent per a tot, vaja.

Enmig de l'amalgama de teories que s'encreuen i es compliquen, 
descobrir aquest barem primari, bàsic i rupestre d'analitzar el com-
portament del resultat de la nostra digestió em va semblar, fi ns i tot, 
metafòric. Aplicable a qualsevol altre àmbit, entre teories i brogit. 

El poden traduir a la política o a la societat, a les amistats i a les 
que es pensen que ho són. A les empreses, als rics, als que manen 
i a tot plegat. En tot, ras i curt: la merda, quan sura, no és bona 
merda, i convé, per salut, enfonsar-la.

Davant de tot

Davant de tot 1840.indd   1 24/10/2018   17:59
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QUALITAT

AUTO
SERVEI

24H

LOW
COST

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

Pagament en efectiu i targeta bancària

TERRENY DELICAT   
El Carrer de Sant Antoni es reobrirà al trànsit amb 
interrogants oberts sobre els enfonsaments i les causes

PORTADA EL TOT 1598.indd   1 22/10/13   19:16

 Foto antiga Les portades

La platja, amb el tren

donar fe d'aquesta convivència. 

Aquest diumenge, per celebrar 
l'aniversari, un tren emularà el pri-
mer viatge: sortirà a les 11.30 h de 
l'estació de França de Barcelona 
per arribar a les 12.30 h a Mataró.  
Recorrerà així un trajecte molt si-
milar a aquell primer del 1848. i 
té un 30 per cent de descompte. 
Els trens no surten de l'antiga es-
tació des de la reforma olímpica 
de Rodalies.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 Aquesta setmana al Tot oferim un 
ampli reportatge històric sobre el 
que va suposar el primer ferrocar-
ril, del qual diumenge se celebren 
170 anys. Un dels aspectes que 
Xavier Nubiola repassa al seu arti-
cle és com va canviar, lògicament, 
la fi sonomia del litoral mataroní i 
com la continuació d'aquell pri-
mer tren va xocar amb pescadors i 
altres usuaris de la platja mataro-
nina, que va canviar per complet. 
Aquesta fotografi a històrica pot 

• Per classes de català i castellà bàsic.
• Per l'Espai Infantil.

• Per informàtica, bàsic.
• Per repartiment d'aliments.

• Per Rober Solidari.

“Ajuda'ns a ajudar”

Necessitem
voluntaris

C/ L'Esplanada, 72 · Mataró · T 937 908 002
cim@caritasmataro.org
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Arribada del primer tren a Mataró, el 28 d'octubre del 1948 José Caballé

· Pròtesi Dental
· Endodòncies
· Implantologia

· Odontologia General
· Odontopediatria
· Ortodòncia
· Periodòncia

Treballem amb mútues.
Consulta’ns.www.clinicanovadent.com

Avda. President Lluís Companys, 3, 1r 1a, Mataró

170 anys del Barcelona-Mataró... 
I tot el que va venir després  
El 28 d’octubre del 1848 feia el viatge inaugural el tren de Barcelona-Mataró de la mà de Miquel 
Biada i Bunyol. Aquest cap de setmana se'n commemoren els 170 anys, però segurament el més 
rellevant d’aquell primer trajecte és que el seu èxit va possibilitar, en pocs anys, que la xarxa fer-
roviària s’estengués per tot Catalunya. En un reportatge amb elements inèdits, l’enginyer indus-
trial Xavier Nubiola, col·laborador del Cercle Històric Miquel Biada, revela les claus per entendre 
com es va desenvolupar aquell procés.

Ferrocarril: Xavier Nubiola

 Després de l'èxit del Camino 
de Hierro de Barcelona a Mataró, 
empresa fundada el 6 de juny del 
1845 per la concessió de 28,459 
quilòmetres entre aquestes dues 
ciutats –obtinguda pel comerciant 
Josep Maria Roca Cabanas–, es tri-
garan gairebé deu anys a continuar 
la línia en direcció cap a França. La 

inesperada i prematura mort del 
seu principal impulsor, l'empresa-
ri mataroní Miquel Biada Bunyol, 
pocs mesos abans de la inaugura-
ció, serà una de les causes d'aquest 
retard. Diuen que Biada es va posar 
malalt a causa del neguit d’haver 
de resoldre tantes difi cultats per 
tirar endavant les obres. De fet, la 
construcció d'aquest tram es va 
confi ar a professionals anglesos: 

l'enginyer director del projecte 
era Joseph Locke, i el contractis-
ta d’obres, Maquenzie & Brassey.

Així, la companyia Camino 
de Hierro de Barcelona a Arenys 
de Mar, també coneguda com 
a Camino de Hierro del Este de 
Barcelona, es va constituir el gener 
del 1856, per prolongar la línia de 
Mataró fi ns a Arenys de Mar du-
rant 9,729 quilòmetres. Després 

Les explicacions

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

www.totmataro.cat/ciutat

Ciutat
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Autor desconegut 

José Caballé

La directiva i alguns empleats de la companyia BMG l'any 1862

170 anys del Barcelona-Mataró... 
I tot el que va venir després  

d’arribar a un acord amb les dras-
sanes i pescadors de Mataró, que 
volien protegir la seva activitat a 
la platja, es van poder acabar les 
obres, i el 10 de gener del 1857 
s'inaugurava ofi cialment el tram 
fi ns a Arenys. 

El febrer del 1855 se sol·licita la 
continuació de la línia cap a França, 
ja que el ferrocarril de Barcelona a 
Granollers (Compañía del Norte) 
també ho havia fet. S’inicià un li-
tigi amb aquesta companyia, i el 
juny de 1856 s'arriba a l’acord de 
prolongar les línies del litoral i de 
l'interior fi ns a un punt d'entron-
cament per continuar en una línia 
comuna fi ns a Girona i França. El 
18 de setembre, les comissions 
de les dues empreses arriben a la 
riera de Santa Coloma i determi-
nen el punt de l'entroncament 
(Empalme). 

Finalment, el 26 de febrer del 
1858 s’aprova la concessió Arenys 
de Mar-Rambla de Santa Coloma 
(Empalme), de 37,368 quilòmetres, 
que es construeix en dues etapes. 
La companyia va optar per fer les 
obres de construcció de la línia 
directament, com ja havia fet a la 
prolongació de Mataró a Arenys 
amb molt bon resultat, sota la di-
recció de l’enginyer català Joaquim 
Carrera Sayrol (1824-1890), tot i 
que determinades feines eren en-
carregades a petits contractistes 
(explanacions, infraestructures de 
fàbrica, instal·lació de la via i cons-
trucció de les estacions). Les obres 

es van desenvolupar amb rapide-
sa; per aconseguir-ho la mitjana 
d’ocupació diària era d’uns dos mil 
obrers. El nom de la companyia era 
ara Camino de Hierro de Barcelona 
a Mataró y Gerona (BMG).

De l'entroncament a Girona
La concessió Empalme-Girona 
obtinguda el 9 de juny del 1860, 
de 29,827 km, és inaugurada el 
3 de març de 1862.  Les línies de 
l'empresa fusionada ascendien a 
175 quilòmetres, dividides en tres 
seccions: la línia del litoral, de 75 
quilòmetres; la de l’interior, de 70, i 
la línia comuna, de 30. Els primers 
efectes, pel que fa a l’explotació, 
van ser la unió de les dues esta-
cions de Barcelona per una via 
d’enllaç. Els tallers de conserva-
ció i reparació de material es van 
centralitzar a l’estació del Clot i els 
tallers de Mataró van anar perdent 
importància. Quan la companyia 

va obtenir la concessió de Girona 
a Figueres se’n canvia el nom per 
Caminos de Hierro de Barcelona 
a Francia por Figueras (BFF). La 
concessió de Figueres a la frontera, 
de 27,185 quilòmetres, és aprovada 
el 10 de març del 1864.
El 10 de desembre del 1875 
s’aprova la fusió de la BFF amb la 
Compañía de los Ferrocarriles de 
Tarragona a Martorell y Barcelona, 
per rescatar la concessió de la lí-
nia de Girona a la frontera fran-
cesa, que s’havia venut al Crèdit 
Mobilier, i acabar-ne la construc-
ció. La nova empresa resultant se-
ria Ferrocarriles de Tarragona a 
Barcelona y Francia (TBF), amb 
278 km de vies, 103 de Tarragona 
i 175 de Girona. L’impulsor de la 
nova companyia és Claudi Planàs 
Armet. Finalment inaugurarà el 
tram a Figueres el 28 d’octubre 
del 1877 i arribarà a França el 20 
de gener del 1878. 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1840 del 26 d'octubre a l'1 de novembre de 2018
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De la connexió amb França a l'aparició de Renfe i Adif

D’altra banda, el 25 d’octubre del 
1882 es connecten les línies de 
Tarragona i Girona per la rasa del 
carrer d’Aragó de Barcelona, d’uns 
deu quilòmetres. El 1886 es pro-
dueix l’absorció dels Ferrocarriles 
Directos de Madrid a Zaragoza y 
Barcelona, que disposaven d’un 
material mòbil americà molt avan-
çat, que també passarà a servir la 
línia del litoral. Es tracta dels ano-
menats “trens de costa”, compostos 
de cotxes tipus Harlan conduïts 
per les famoses Carolines.  

Per difi cultats econòmiques, 
a causa d’una política d’inversi-
ons massa ambiciosa, l’any 1898, 
coincidint amb el cinquantena-
ri de la inauguració del primer 
ferrocarril Barcelona-Mataró, la 

TBF es fusiona amb l'MZA, tot 
i que manté l'explotació pròpia 
com a Red Catalana de MZA fi ns 
al 1925. L’artífex d'aquesta fusió 
va ser Eduard Maristany Gibert, 
que va prendre el relleu del veterà 
Claudi Planàs. 

Element central
Cal tenir en compte que a prin-
cipis del segle XX tota la circula-
ció de persones i mercaderies era 
absorbida pel ferrocarril, ja que la 
carretera no era competència i el 
transport aeri no existia. Així, les 
companyies col·locaven fàcilment 
les emissions d’obligacions per fi -
nançar les noves instal·lacions.  Es 
va introduir un sistema de banlieue 
amb tracció de vapor, que es pot 

considerar l’iniciador del primer 
pla global d’enllaços ferroviaris de 
Barcelona –el que ara anomena-
ríem Rodalies–, que ampliava les 
estacions de viatgers i traslladava 
als afores les mercaderies (petita 
velocitat), així com els dipòsits i 
la classifi cació de material rodant. 

Van ser anys de prosperitat per 
al ferrocarril en general, però en 
arribar la guerra europea del 1914 
el trànsit ferroviari es desbordà 
per unes instal·lacions escasses 
i els problemes econòmics aug-
mentaren amb unes tarifes insu-
fi cients. És l’anomenat "proble-
ma ferroviario", que successius 
governs estudiaren sense saber 
resoldre. Mentrestant les compa-
nyies havien de defensar un negoci 

L'actual estació de França a Barcelona l'any 1935

Obertura 1-2-3-4 Aniversari Tren.indd   4 24/10/2018   12:40



Foto Vila Primera estació a Mataró l'any 1900

pressionat per la propera caducitat 
de les concessions. Aquest fet es 
refl ecteix en l’Estatut Ferroviari 
del 1924, aprovat per la dictadura 
del general Primo de Rivera, tot i 
que les companyies van anar sent 
cada vegada més intervingudes 
per l’Estat.

La via es va renovar íntegrament 
en totes les línies de MZA amb 
balast i carrils d'acer de 45 kg/m, 
el de més pes instal·lat a Espanya 
i a les xarxes europees en aquella 
època. En alguns trams, a Mataró, 
encara es mantenia el primer carril 
simètric de doble T subjectat per 
coixinets. El balast de grava, a més 
d'assentar les travesses que supor-
ten els rails, evitava que s'aixequés 
pols en passar els trens. 

La via doble era una de les prin-
cipals mancances del nostre país 
i la seva introducció va ser una de 
les prioritats. El 1929 ja s'havien 
instal·lat 524,4 quilòmetres en 
aquelles línies on la intensitat de 
trànsit ho sol·licitava i es projecta-
va seguir augmentant en totes les 
línies més importants. Pel litoral, 
el 1901, la via doble arribava fi ns 
al Masnou i el 1905 fi ns a Mataró. 

Renfe, Adif i la via doble
La situació del ferrocarril va anar 
empitjorant fi ns a la Guerra Civil, 
que ho va acabar d'espatllar tot. 

Un cop acabat el confl icte, l’1 de 
febrer del 1941 es decretava l’ex-
propiació forçosa dels ferrocar-
rils d’ample ibèric per formar la 
Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles (RENFE). El més desta-
cable d’aquesta època és l’electri-
fi cació de la línia, el 1957, que ja 
s’havia fet fi ns a Mataró el 1948. 
Molt més tard, l’1 de gener del 
2005, es va crear l’Administrador 
de Estructuras Ferroviarias (ADIF), 
en separar la funció d’explota-
ció de la propietat de les infraes-
tructures per permetre la lliure 
competència.

La via doble es va continuar 
fi ns a Arenys el 1987 i no s’ha po-
gut anar més enllà, ja que no s'ha 
arribat mai a un acord amb els 
ajuntaments afectats a la costa, 
que el que volien era una solució 

defi nitiva a la barrera entre el poble 
i la platja que, a parer seu, suposa 
el ferrocarril. Les infraestructures 
per instal·lar la via per la normativa 
vigent ja es van fer per via doble, 
tot i que inicialment se’n va posar 
només una. Per tant, no es van 
haver de fer obres addicionals, 
excepte pels túnels, que es van 
haver d’eixamplar 70 cm. 

Finalment, el 31 de maig del 
1989, el tren del centenari va fer 
un últim viatge simbòlic pel tram 
de Marina, abans de desaparèixer 
dins el projecte de les obres de la 
Vila Olímpica per al 1992. El tren 
va sortir de l'estació de Rodalies 
i es va aturar al pas a nivell del 
carrer Jonqueras, al Poblenou, on 
es va procedir a l'aixecament del 
primer rail, amb música i parla-
ments de les autoritats.
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Entitats: Anna Galdon

 Una cinquantena de propos-
tes, com ara conferències, tallers, 
projeccions i demostracions tec-
nològiques. Un mercat d’ocasió, 
un circuit de tren tripulat, loco-
motores de vapor i mostres d’ex-
positors comercials de modelisme 
ferroviari, maquetes i publicaci-
ons. El TecnoCampus acull els 
propers 27 i 28 d’octubre la 14a 
edició de la fi ra ferroviària Mataró 
Tren. L’esdeveniment, que se cele-
bra aquest 2018 coincidint amb la 
commemoració del 170è aniversari 
del primer ferrocarril de la penín-
sula Ibèrica, ja està considerat un 
dels més potents del sector. 

Entre les novetats d’aques-
ta edició destaca la Trobada 
Internacional Mòduls Júnior de 
modelisme ferroviari, una iniciativa 

La ciutat celebra l’efemèride amb la ja consolidada fira Mataró Tren i amb la 
col·locació de dues plaques commemoratives

que se celebra per primera vega-
da a Catalunya i comptarà amb la 
participació d’una setantena de 
modelistes de França i Alemanya 
que exhibiran les seves maquetes 
al Foyer del TecnoCampus. Per a 
molts joves i principiants, es trac-
ta d’una porta d’entrada al món 
del modelisme. També al Foyer 
s’instal·larà la zona comercial de 
fabricants de trens de modelisme 
i l’exposició de diverses maquetes. 
Es farà amb la col·laboració de la 
Federació Catalana d’Amics del 
Ferrocarril, el Grup Ferroviari de 
Mataró, maquetistes professionals 
i diversos afi cionats particulars. 

Trasllat al Tecnocampus
Per tal d’ampliar l’esdeveniment, 
l'any passat la fi ra ja es va tras-
lladar al TecnoCampus. Això va 
permetre disposar de més metres, 

En el 170è aniversari del primer ferrocarril

La fira ferroviària l'any passat al TecnoCampus  Daniel Ferrer 

així com unifi car en un sol espai 
les propostes i l’organització de 
noves activitats.

L’entrada és gratuïta per a me-
nors i estudiants. Per al públic ge-
neral té un cost de 3 euros i és vàlida 
per a tot el cap de setmana. Amb 
l’entrada, els visitants podran gau-
dir d’una promoció de 2x1 per al 
Museu del Ferrocarril de Catalunya 
a Vilanova i la Geltrú i el Museu del 
Joguet de Catalunya a Figueres. La 
fi ra estarà oberta dissabte de 10 a 
21 hores i diumenge de 10 a 14 h. 

Plaques commemoratives
En el marc del 170è aniversari es 
col·locaran dues plaques com-
memoratives on hi va haver les 
primeres estacions, tant a l’avin-
guda Maresme de Mataró com a 
l’avinguda del Doctor Aiguader 
de Barcelona. Serà el dissabte 27 
d’octubre, i tot seguit es farà la tra-
dicional ofrena fl oral al monument 
de Miquel Biada, situat a la plaça 
que porta el nom de l’impulsor del 
primer ferrocarril de la Península.

A més, durant tot el mes hi ha 
programades un seguit d’activitats 
complementàries a la Mataró Tren, 
com ara un escape room, conferèn-
cies, exposicions i rutes relacio-
nades amb el tren i Miquel Biada.

Per facilitar l’arribada del públic al Tecnocampus, un trenet turístic 
traslladarà gratuïtament els assistents des de la pl. Santa Anna, 
i s’habilitarà un bus llançadora des de l’estació. A més, i per tal 
de potenciar l’assistència del públic familiar, s’han distribuït als 
alumnes de les escoles d’infantil i primària de la ciutat 14.000 
invitacions vàlides per a dues persones. 

Atreure el públic més familiar

Ciutat
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El Departament de Justícia té previst reformar i ampliar l’edifici de la plaça Tomás y Valiente per 
ubicar-hi tots els òrgans judicials de la ciutat i centralitzar-hi l’activitat. Les obres d’ampliació es 
faran a la dreta i a l’esquerra de la seu, on actualment hi ha zones enjardinades. Aquest edifici 
té 8.000 m2, però amb l’ampliació passarà a tenir-ne 11.600. Per tant, 3.600 m2 més d’espai. El 
projecte, però, encara no té data d’execució i està pendent de disponibilitat pressupostària. Les 
obres tindran un cost de gairebé 10 milions d’euros i una durada de prop de dos anys.

Justícia: Redacció

 Mataró disposa des de l'1 d'oc-
tubre d'un nou jutjat: el Jutjat de 
Primera Instància número 9 de la 
ciutat, que estarà ubicat al carrer 
Alcalde Abril, 24, on també hi ha el 
Jutjat de Primera Instància número 
8. El Departament de Justícia ha 
dotat el nou òrgan amb el mobi-
liari necessari i amb una plantilla 
de nou treballadors, entre perso-
nal d’auxili judicial, tramitadors i 
gestors processals. A part, el jutge 
i el lletrat del nou jutjat són nome-
nats pel Consell General del Poder 

El nou òrgan s'ocuparà de temes de la jurisdicció civil: conflictes entre 
particulars o entitats, reclamacions econòmiques o ocupacions d’habitatges

Judicial (CGPJ) i pel Ministeri de 
Justícia, respectivament.

 Com a jutjat de primera ins-
tància, el nou òrgan s’ocupa-
rà d’aquells casos que fan refe-
rència a la jurisdicció civil i que, 
per tant, no comporten penes de 
presó. Es tracta d’assumptes com 
ara confl ictes entre particulars o 
entitats, reclamacions econòmi-
ques o ocupacions d’habitatges. 
Precisament, el ple de l’Ajunta-
ment de Mataró va demanar l’any 
passat un nou jutjat a la ciutat per 
combatre les ocupacions injusti-
fi cades d’habitatges. Aquest nou 

Nou jutjat de primera instància a Mataró

La Generalitat ha dotat el nou òrgan judicial de la ciutat  Arxiu 

jutjat de primera instància també 
podrà determinar la incapacitat 
total o parcial d’un individu i, fi ns 
i tot, designar tutors legals.

 En canvi, malgrat que li corres-
pondria, no atendrà casos relacio-
nats amb l’àmbit familiar –com ara 
divorcis, custòdies o adopcions– 
perquè Mataró ja disposa de dos 
jutjats especialitzats en aquesta 
matèria.

Entre aquest any i l’any que ve, 
el Departament de Justícia posarà 
en funcionament 14 nous jutjats a 
tot Catalunya. El pressupost desti-
nat és de 7.396.235 euros.

Ampliació de l'edifici dels jutjats
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Molt més que una zona residencial
La Via Europa va recosir aquesta zona, que ara és una de 
les més emergents econòmicament de la ciutat

Panoràmica de la Via Europa i Cirera, al fons, des del parc de la Llàntia  Daniel Ferrer 

Via Europa · La Llàntia · CireraVia Europa · La Llàntia · Cirera

Barri
a barri
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Compra venda vehicles seminous.

Venda vehicles nous, al millor preu.

Amb IVA
i muntatge

(AL MOMENT)

Rda. Mossèn Jacint Verdaguer 59 BJ2, Mataró · T 935 768 888 · www.barcelocars.com

Plaques matrícula
de metacrilat. 30€

Presentant aquest anunci

300€
PER A VEHICLES

EN ESTOC

4t. ANIVERSARI dte.

Quan va arribar l'anomenada 
"nova ciutat", ja hi havia dos 
barris. Seguim avançant en el 
repàs de zones de Mataró i arri-
bem aquesta setmana al districte 
que, en entitat, ha crescut més 
d'ençà del canvi de segle: el que 
conformarien –en cas que algun 
dia es dictaminés aquesta orga-
nització per sobre dels barris– la 
Llàntia, la Via Europa i Cirera. 

A vista d'ocell és fàcil identifi-
car dos cors de barris populars, 
auto-construïts en molts carrers 
durant la segona meitat del segle 
XX, i una trama moderna, que 
agafa el nom de l'avinguda que 
la vertebra, que ha convertit la 
zona, globalment, en un pol re-
sidencial de primer ordre i ha fet 
augmentar el teixit comercial i la 
vida social de la zona.

Potser no té l'anomenada d'al-
tres zones, però tant la Llàntia 
–que guarda grans secrets en for-
ma de bars de tota la vida– com 
Cirera  ens reserven establiments 
de gran utilitat. La bona connec-
tivitat de la zona i també la zona 
emergent de la Via Europa fan 
que, un quart de segle després, 
la zona sembli per fi consolidada. 
I amb una clara manca d'apar-
cament, tot sigui dit.

 Fotografia 

La Raquel és barcelonina i és politòloga. Reconeix que no 
havia pensat a mudar-se de la ciutat comtal, però que, 
empesa pel mercat inflat dels lloguers, va acabar escollint 
amb en Raül, la seva parella, viure en plena Via Europa. Amb 
moto o cotxe són "a tres minuts de l'autopista" amb exacti-
tud cronometrada i es vanta de "la tranquil·litat de la zona, 
els espais públics, l'amplitud de l'avinguda i, anant una mica 
endins –assenyala la Llàntia– les places amb més vida, com 
de poble". És un exemple de neomataronina que, un cop 
instal·lada, redescobreix la seva zona i trenca amb l'estereo-
tip de barri dormitori. Un cas paradigmàtic de per què tota 
la zona cotitza singularment a l'alça al mercat. "S'hi està bé, 
molt bé", remata.

El cas de dos 
barcelonins que 
hi viuen
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Instal·ladors oficials

ILURO

ALUMINIS
La millor garantia al seu Servei

Tel.: 93 757 76 03 / Fax: 93 757 83 57
Via Europa, 189-193
(a 50m Decathlon), Mataró
(Obert també dissabtes al matí
de 10 a 14 h)

Visiti la nostra nova exposició a:
C. Roselló, 321, Barcelona

0% interès

Pagui a 12 mesos
sense interessos

 David García és propietari 
d'Aluminis Iluro, una de les em·
preses que en ple desenvolupa·
ment de la Via Europa va optar 
per instal·lar·s'hi.

Quina és la teva relació amb 
el barri de la Llàntia?

Amb els meus pares ens vam instal·
lar una temporada a casa d’uns 

El veí de la Llàntia, davant de les instal·lacions de la seva empresa

"Avui en dia no es pot entendre la Llàntia 
sense la Via Europa" 
Parlem amb David García, propietari d'Aluminis Iluro

 Daniel Ferrer 

tiets paterns que vivien a la Llàntia, 
al carrer Nou de la Mercè, un dels 
més antics del barri. Cada dia, quan 
acabaven la seva jornada laboral, 
els meus pares construïen, amb les 

barri a barri La Llàntia - Via Europa
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"Avui en dia no es pot entendre la Llàntia 
sense la Via Europa" 

Elogi del barri

"És un barri molt tranquil, 
ja que no és gens conflic-
tiu. És molt acollidor i co-
neixes la gran majoria dels 
veïns des de fa moltíssims 
anys"

seves pròpies mans i pocs mitjans, 
casa nostra. Els caps de setmana 
els dedicaven també íntegrament 
a treballar, amb molt pocs mitjans 
mecànics, el que seria casa nostra, 
al carrer de Sant Pol. Era el 1970 
i al barri pràcticament tothom es 
construïa la seva casa, a poc a poc 
i amb molt d’esforç. Des de lla·
vors he viscut com el barri anava 
agafant forma, al llarg dels anys, 
i he vist com es feien carrers que 
aleshores no existien, ja que eren 
muntanyes, com els carrers Calella, 
Teià, Masnou. Llavors els carrers 
estaven sense asfaltar, no hi havia 
el parc infantil i el barri estava aïllat 
de Mataró, ja que només teníem 
connexió mitjançant un torrent en 
el qual difícilment podien passar 
dos cotxes si es creuaven pel camí.

Com vau decidir que s'hi instal·
lés Aluminis Iluro?

L'empresa és del 1990 i havia co·
mençat al carrer Núria. Però fa 20 

anys vam decidir fer el canvi per·
què era un lloc que amb la trans·
formació que se li estava donant 
a la ciutat amb la Via Europa es va 
convertir en unes de les principals 
artèries per entrar i sortir de la 
ciutat. Em va semblar que instal·
lar·me en aquesta nova zona po·
dria donar a conèixer més la meva 
empresa i els meus productes per·
què és a la primera cantonada, i 
realment et veu tothom.

Com has vist canviar el barri?

El barri ha canviat molt. Òbviament 
des que vaig néixer ha canviat ab·
solutament. Abans era perifèric i 
tenia mala fama i ara està total·
ment integrat i la Llàntia és un 
annex més de la Via Europa. Avui 
en dia no es pot entendre la Llàntia 
sense la Via Europa i al revés tam·
poc. Això ha permès que el barri 
es connectés i no evolucionés com 
altres zones de la ciutat, sigui dit 
amb tot el respecte per altres barris.

Què hi trobes a faltar, però?

Més aparcament, que crec que és 
un problema reconegut i consoli·
dat a tota la ciutat i a la zona. I tam·
bé caldria escoltar el veïnat, que 
reclama una zona per a gent gran, 
que no acaben de tenir espais de 
descans propis. Comercialment el 
barri ha millorat molt, sobretot a 
la part sud, que contacta més la 
Llàntia i la Via Europa, al voltant 
del carrer d'Irlanda. Potser en al·
tres zones de la Llàntia al comerç 
tradicional li costa més.
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 Ja fa cinc anys que a la Llàntia, 
pels volts de la castanyada, hi ha 
festa grossa. I és que el barri ha 
agafat com a pròpia aquesta cita 
per fer la Festa de la Tardor, amb 
dos dies de programació que els 
Geganters de la Llàntia volen com-
partir amb la resta de la ciutat.

El dimarts 31 d’octubre hi hau-
rà, a les 18.30 h, una cercavila de 
disfresses que anirà del Parc Rojo 

(entre el carrer Irlanda  i el car-
rer de la Boixa) fi ns al Parc de la 
Llàntia, on hi haurà ball i concurs 
de disfresses amb xocolatada a 
preus populars i repartiment de 
caramels per a tothom.

La torna de la programació serà 
el dissabte 4, quan entre les 17 h i 
les 22 h qui vulgui podrà posar a 
prova la seva valentia al Túnel del 
Terror, que tindrà l'entrada per 

La Llàntia celebra Halloween

Tardor és sinònim de festa
Ja és el cinquè any que els Geganters de la Llàntia 
conviden la ciutat a aquesta festa

 Arxiu 

l’Associació de Veïns de La Llàntia 
(C/ Galícia, 56). Com cada any, hi 
haurà dues versions: per als més 
petits i per als més atrevits

Des de les 17.30 h fi ns a les 
21.30 h, davant mateix de l’As-
sociació de Veïns, hi haurà tallers 
organitzats per Enlleura’t de jocs 
gegants per a totes les edats i es 
podrà pujar al toro mecànic, que 
sempre garanteix gatzara.

barri a barri La Llàntia

Tot barri 22 a 29.indd   2 24/10/2018   15:22
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 Un dels problemes crònics de la 
zona és la falta d'aparcament, tant 
per a veïns com per a visitants. Un 
punt crític és l'Hospital de Mataró, 
que des del juliol compta amb un 

reforç de places gràcies a l'aparca-
ment habilitat a les antigues pistes 
de conduir. Són més de 300 places 
que reforcen el barri i l'equipa-
ment sanitari. 

L'aparcament a les antigues pistes de conduir

Un reforç molt benvingut
L'aparcament habilitat a les antigues pistes de conduir 
permet esmenar mínimament la falta de llocs

 Arxiu 

El projecte té com a antecedents 
l'aprovació al ple municipal l'abril 
del 2017 d'una proposta de resolu-
ció presentada pel grup municipal 
del PP, que reclamava habilitar 
aquest solar com a aparcament 
gratuït per als usuaris dels equipa-
ments de la zona, tant de l'Hospital 
de Mataró com de les instal·lacions 
esportives més properes.

barri a barri La Llàntia

Tot barri 22 a 29.indd   4 24/10/2018   15:26
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 El nou Casal Municipal de la 
Gent Gran de La Llàntia, situat a 
la plaça de la Flor núm. 11, davant 
del carrer de la Boixa, compta una 
superfície útil de 241 m² i disposa 
d’un espai per a la tècnica infor-
madora, una sala gran polivalent, 
un despatx, una sala de formació 
i tallers, una sala d’informàtica, 
una cuina, un magatzem i serveis 

Casal de Gent Gran nou de trinca
Al setembre es van inaugurar les noves instal·lacions després 
d'unes obres que han tingut un cost de 165.448 euros �

El nou casal de gent gran al barri de la Llàntia  Daniel Ferrer 

barri a barri La Llàntia
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10 casals a Mataró

Mataró compta amb una 
xarxa de 10 casals muni-
cipals de la gent gran a 
diferents punts i barris de 
la ciutat

sanitaris. Les obres van començar 
el febrer del 2018 i han tingut un 
cost de 165.448 euros que ha es-
tat finançat per la Diputació de 
Barcelona. 

Fins ara, les 186 persones usuà-
ries d’aquest equipament feien les 
seves activitats en un local situat 
al número 69 del carrer Nou de la 
Mercè, que tenia unes dimensions 
insuficients per atendre aquest 
volum de persones i la diversitat 
d’activitats que s’ofereixen. Aquest 
espai es continuarà utilitzant com 
a biblioteca-sala de lectura i una 
sala polivalent per a activitats 
formatives que requereixin més 
concentració.

Què s'hi fa?

En el Casal Municipal de la Gent 
Gran de La Llàntia es fan un seguit 
d’activitats pensades per afavo-
rir la integració de les persones 
grans, la seva participació activa i la 
promoció del voluntariat. Algunes 
d’aquestes activitats formen part 

del projecte municipal i d’altres 
són promogudes per l’Associació 
de Gent Gran de La Llàntia. 

Els casals municipals de la gent 
gran són serveis diürns de pro-
moció del benestar de la vellesa 
mitjançant el foment de la con-
vivència i les relacions personals. 
Ofereixen una programació de ta-
llers formatius, sortides culturals 
i activitats lúdiques. En els casals 
de Cerdanyola, Rocafonda, el Parc 
i Cirera, de dilluns a divendres, 
també s’ofereix servei de menjador 
amb un menú equilibrat nutrici-
onalment a un preu assequible.

núm. 1840 del 26 d'octubre a l'1 de novembre de 2018
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 Al cor de Cirera hi ha una antiga 
zona industrial que crema etapes 
esperant el seu desenvolupament 
urbanístic. És el sector on hi havia 
hagut la fàbrica d'Abanderado, 

que, en la seva part més baixa, a 
l'enclavament entre la carretera 
de Cirera i la ronda Mistral, acollia 
altres naus, com la de Panaderías 
Reunidas, que van ser enderroca-
des. En un d'aquells descampats 
hi trobem avui dia un exemple 
d'equipament autogestionat de 
la mà del DiY Caribu. 

Es tracta d'una associació de 
skaters que l'ha habilitat per a la 
pràctica d'aquest esport urbà, que 
té cada vegada més practicants 
i seguidors. Tot i que de manera 
precària, la zona està totalment ha-
bilitada amb algunes de les instal-
lacions més buscades per aquests 

Un 'skatepark' autofet
Les instal·lacions autogestionades del DiY Caribu 
atreuen desenes de skaters al barri

Les pistes de skate es troben en un solar entre la carretera de Cirera i la ronda Mistral  Daniel Ferrer 

afi cionats, que tenen instal·lacions 
similars com l'skatepark del Pla 
d'en Boet.

El grup s'skaters que va fer pos-
sibnle aquest DiY –el nom en l'ar-
got que rep un parc de patinat-
ge– no està inclosa en l'associació 
d'skaters de Mataró, tot i que hi co-
incideix en molt. Aquesta promou 
la pràctica i la cultura skate, ha 
habilitat i autofi nançat les instal-
lacions que hi ha i que permeten 
practicar les piruetes en una zona 
delimitada. Així, també hi ha un 
espai amb aquests usos determi-
nats. Un "win-win", que es diu ara.

barri a barri Cirera
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No és casual que un 

moviment d'autoafirmació 

envers una zona es doni a 

Cirera. El barri té un llarg 

historial d'espais reivindi-

cats per veïns i col·lectius i 

el seu teixit veïnal s'ha de-

mostrat històricament com 

un dels més combatius de 

la ciutat. Un bon exemple 

és la reivindicació perquè 

l'antiga escola bressol 

retorni al barri amb nous 

usos, una de les principals 

propostes de l'AV Cirera 

des de fa anys.

Un barri combatiu 
que exigeix espais 
comunitaris

S'hi ha construït tot el necessari per poder fer les piruetes  Caribu DIY 

Un dels practicants a les instal·lacions  Caribu DIY 
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El bloqueig polític tomba els pressupostos 
CiU i la CUP voten en contra en la tramitació inicial i el govern ja contempla haver de 
prorrogar els del 2018 per a l'últim any de mandat

Política: Cugat Comas

 Els últims pressupostos munici-
pals del mandat van morir, fi ns a 
nou avís, en la seva tramitació ini-
cial. Dilluns, en el ple especial, els 
vots contraris de CiU i la CUP van 
ser més que els del grup socialista 
i els comptes es van rebutjar d'en-
trada. La resta de grups, tot i que 
crítics amb el govern, van optar per 
una abstenció que històricament 
ha estat la clàssica en un tràmit 
que, per consuetud, serveix per ini-
ciar la negociació política. Mataró 
ja ha hagut de prorrogar antics 
pressupostos els darrers anys –el 
govern de Joan Mora ho va fer en 
més d'una ocasió– però el que ha 
succeït aquesta vegada té una do-
ble transcendència. Demostra que 
el govern no ha treballat prou els 
suports als seus números i, tam-
bé, que els convergents van optar 

per una traveta en clau electoral: 
dissens absolut entre dos antics 
socis d'executiu.

El govern socialista, de mino-
ria absoluta, no descarta tornar a 
dur a aprovació els pressupostos, 
però el mateix dilluns i l'endemà, 
en roda de premsa, es declarava 
decebut amb el que havia pas-
sat. Argumenten, els arquitectes 
del projecte pressupostari, que 
amb el rebuig en tramitació ini-
cial s'aboca l'Ajuntament a treba-
llar el 2019 amb 5 milions menys 
de pressupost que els previstos. I 
en clau comunicativa és obvi que 
tant l'alcalde, David Bote, com el 
regidor encarregat, Juan Carlos 
Jerez, volen ressaltar el que "perd 
la ciutat" per desgastar la posició 
frontal dels antics socis.

La maquinària informativa 
municipal no tardava, l'endemà, 
d'enumerar la relació d'apostes 

que ara quedaven en suspens. 

Projecte en via morta
El pressupost de l’Ajuntament 
per al 2019 tenia previst destinar 
18,91M d’euros a inversions i pre-
veia nous projectes que ara queden 
a l’espera: el nou Centre d’Acollida 
d’Animals de Companyia; l’Espai 
Mataró a Can Xammar –projecte 
per a un nou espai d’atenció i rela-
ció amb la ciutadania–,  les mesu-
res vinculades al pla de mobilitat; 
la renovació de la climatització 
de la biblioteca pública Pompeu 
Fabra; la nova instal·lació d’aigua 
a l’escola Maria Mercè Marçal i 
la reparació de la xemeneia de la 
Tíntex, situada a la plaça de l’As-
semblea de Catalunya. També 
s’havia previst doblar la quan-
titat destinada als pressupostos 
participatius, que el 2019 pujava 
a 1 milió. 

David Bote i Juan Carlos Jerez, amb cares de circumstàncies, l'endemà de perdre la votació Cedida 

Ciutat
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Tot aquest projecte quedarà a 
expenses de si es generen compli-
citats amb la resta de grups que 
puguin permetre una aprovació 
d'aquests comptes o d'uns de 
modifi cats.

El perquè de CiU
Quim Fernàndez va ser el portaveu 
del no rotund de CiU al pressupost 
i a les formes del govern. Va tirar 
de metàfora per argumentar el seu 
no: “És com si aquell que et roba 
la cartera ve i et demana que li 
deixis diners, que ja te’ls tornarà”. 
Des de CiU apunten que "quan 
això passa es genera un clima de 
desconfi ança, de malfi ança que fa 
difícil poder creure en la persona 
que tens al davant. Això és el que 
ha passat amb el Pressupost 2019, 
que el grup municipal de CiU ha 
confi at amb el govern socialista 
de Bote, però ells no han com-
plert els pactes i han menystingut 
l’oposició".

Els convergents acusen el go-
vern d'un deliberat electoralisme 
i d'incomplir terminis reglamen-
taris, en presentar el pressupost 
amb només tres dies de coll. Quant 
al que proposen els comptes ex-
pliquen: "Ens preocupa la man-
ca de respecte al Pla d’Inversions 
pel Mandat. Han desaparegut els 
125.000 destinats a la presó i n'apa-
reixen 115.000 per a un nou equi-
pament cívic al Palau del qual no 
s’ha explicat res. I encara que ens 
sembla bé la proposta de pista po-
liesportiva coberta a Cerdanyola, 
ens preguntem què ha passat amb 
el cobriment de la pista de Cirera", 
posen d'exemple.

Bote apel·la a la responsabilitat
En resposta, David Bote va ser dur 
amb la posició de CiU: "Els grups 
que han votat en contra no han 
mostrat cap responsabilitat amb 
la ciutadania i  posen en risc pro-
jectes i serveis del municipi", va 
assegurar en roda de premsa.  En 

En la mateixa sessió que els pressupostos queien, s'aprovaven 
inicialment les ordenances fiscals amb els vots a favor de tots 
els grups menys la CUP. Aquestes ordenances preveuen la 
congelació general de tributs i l’aplicació de l’increment de l’IPC 
dels preus públics (1,8%) –excepte els preus d’ensenyament, 
cultura i recollida de residus– i de la taxa de cementiris. També 
es manté la recuperació progressiva de la taxa de guals. El 2019 
es crearan dues noves T-10 exclusives per als usuaris de Mataró 
Bus: un títol de 10 viatges que serà un 20% més econòmic que 
l’actual i un altre per a jubilats a 6,60. També en matèria de 
mobilitat, es preveu que la zona blava sigui gratuïta per als 
vehicles elèctrics i s’introdueix un nou concepte de tributació 
per a les noves reserves especials per a càrrega i descàrrega 
de mercaderies, distribució o reserves d’estacionament. 

Les ordenances sí que 
s'aproven

la mateixa compareixença, Juan 
Carlos Jerez explicava que ja es 
treballava en l'escenari de la pròr-
roga pressupostària.

Més crítiques al govern Bote
La situació generada no es deu a 
una guerra fratricida entre rivals 
que havien estat socis. Les críti-
ques sobre com el govern Bote 
ha gestionat la votació més im-
portant del que queda de mandat 
han arribat també d'altres grups 
que puntualment li havien donat 
suport. ERC, tercer grup municipal 
més representat, va abstenir-se 
per no bloquejar el tràmit però 
critica que el govern no busqués 
suports i avança el seu vot nega-
tiu futur: "Aquesta primera versió 
de pressupost inicial no transmet 
res, manté sense tancar els grans 
temes de ciutat que el govern ha 
ignorat durant tot el mandat, no 
té cap relat de futur. Confi rma la 
inexistència de lideratge polític a 

la ciutat i  no contribueix a generar 
cap mena de confi ança".

El PP espera que es recondueixi
El Partit Popular, que amb dos 
regidors ha estat un suport pun-
tual del govern, també critica la 
situació. En un comunicat critica 
CiU perquè, diuen, "tombar uns 
pressupostos inicials és impedir 
que es puguin treballar, discutir, 
millorar i, al fi nal, aprovar o no, i 
això és especialment greu per part 
d'un partit que ha dirigit la políti-
ca municipal els últims set anys i 
que en bona part n'és responsa-
ble". També retreu al govern "el 
menyspreu dels socialistes al que 
es decideix en el ple". "No era una 
decisió simbòlica, era una decisió 
política i tindrà conseqüències 
negatives en la vida dels mataro-
nins i mataronines", afegeixen. El 
PP espera que es pugui tramitar el 
projecte portant-lo de nou al ple.
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Agenda
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Divendres

26
d'octubre

19.30 h //
Teatre Monumental (La 
Riera, 169. Mataró //
Entrada: 22 euros.
Reduïda: 20 euros.

GALA LÍRICA,
LES GRANS SARSUELES I ÒPERES

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Frans Cuspinera
Divendres 26 octubre / 20 h / 
Celler Castellví (C. Cuba, 42. 
Mataró) / Entrada lliure.
Un concert íntim en format duet 
amb la pianista María Poyatos. 

Festival Musical Ràdio La Veu
Dissabte 27 octubre / 20 h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Entrada: 10 €.
Mina Singer, Denys Martínez, 
Toni Carlo, Sala 2, Karol Luque, 
Oscar Torres, Ismael González, 
Caña Dulce, Coral Toscana i la 
col·laboració especial d'Antonio 
Iniesta. Organitza: Associació Ràdio 
La Veu de Cerdanyola.

The E Street Project
Dissabte 27 octubre / 20 h / L'Arc 
Cafè Cultural & Rock Bar C. d'en 
Pujol, 26. Mataró) / Taquilla in-
versa. Reserves: 936 38 76 21.
Tribut a Bruce Springsteen, en for-
mat íntim i acústic.  

Bellako + Slander + We Exist 
Even Dead
Dissabte 27 octubre / 21 h / Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Ant.: 8€. Taq.: 11€.
Concert cita triple amb el metal.

Tatos Music & Company
Dissabte 27 octubre / 19 h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Entrada: 8-10 €.
Concert homenatge a Joan Carles 
Linares 'el Tatos'.

TEATRE I DANSA // 

'Equus'
Dies 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. Un cant a la lliber-
tat i un dels grans clàssics teatrals 
del segle XX. Amb la companyia 
Cop de Teatre. 

'Les valquíries', de Richard 
Wagner 
Diumenge 28 octubre / 18 h / 
Teatre Principal (C. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
15€. Taquilla: 17€.
Retransmissió en directe des de 
The Royal Opera de Londres d'una 
de les òperes més famoses. 

Guia cultural

Mataró és territori entès en 
sarsuela i té un públic que 

respon a les iniciatives relacio-
nades amb l'òpera amb entusi-
asme. Aquest divendres arriba 
una ocasió excepcional per a 
aquest públic de la mà d'aquesta 
gran gala en format concert on 
es repassaran les peces més 
conegudes i populars de les 
grans sarsueles i òperes, amb so-
listes reputats acompanyats del 
or de La Lírica de Sant Andreu i 
l'Orquestra Aula Lírica sota la di-
recció musical d'Anibal Gil. Posin 
la catifa al Monumental, que 
l'ocasió és excepcional. 
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'Tornem-hi. Tornant als orígens 
de la dansa'
Diumenge 28 octubre / 18 h / 
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Entrada: 5 €.
Espectacle de dansa amb l'Esbart 
Sant Jordi i l'Esbart Mataró. Amb 
la col·laboració de Mestres del Gai 
Saber i Orfeó Badaloní. 

'Mentes entretenidas'
Dimecres 31 octubre / 21.15 h 
/ Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Entrada: 9 €.
Nou espectacle del Mentalista 
Naiv, l'acròbata de la ment, espe-
cial Halloween. 

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 26 octubre / 17.30 h: 
El conte de la rotllana: 'A la pre-
història', de Christine Naumann-
Villemin i Marianne Barcilon.
Dimecres 31 octubre / 17.30 h: 
Art Time: 'Especial Castanyada'.

Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n. Mataró)
Divendres 26 octubre / 18 h: Tallers 
a la Biblio: 'Els colors de la tardor', 
a càrrec d'Abacus, de 7 a 10 anys. 
Dissabte 27 octubre / 12 h: 

'Benvingudes familiars', visites 
adreçades a famílies. 16 h: 'Llegim!', 
tertúlia literària adreçada a nois i 
noies a partir de 13 anys.
Dimarts 30 octubre / 18 h:  'Hora 
del conte especial: 'Castanyes i 
bolets, carbasses i barrets'.

Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró) 
Divendres 26 octubre / 18 h: 
BiblioLab 'Bombolles quadrades', 
per a infants de 6 a 10 anys.
Dimecres 31 octubre / 18 h:  L'hora 
del conte especial Any Manuel de 
Pedrolo, amb la narració de 'Els 
targonites i altres contes'. 

FAMILIAR /

Xics'n'Roll: AC/DC
Diumenge 28 octubre / 12 h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Ant.: 8-10 €. Taq.: 10-12 €. Pack 
familiar (2+2): 25-30 €.
Un espectacle enèrgic, per desco-
brir la música d'AC/DC en directe a 
càrrec de la banda Sin City.

TEATRE /

Monòleg: 'Estoy rara'
Dies 25 i 26 octubre / 20 h / 
L'Arc Cafè Cultural & Rock Bar 
(c. Pujol, 26. Mataró) / Taquilla 
inversa. Reserves: 936 38 76 21. 
Teatre/comèdia amb l'espectacle 
a càrrec de Paloma Jiménez i 
Ángela Conde. 
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XERRADA /

'L'alimentació: com gestionar 
el temps, la cuina i l'economia'
Dimarts 30 octubre / 18 h / 
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat 
de la Riba, 110. Mataró)
Xerrada de Dolors Borau, nutrici-
onista de la Fundació Agrupació. 
Jornades de Salut i Alimentació.

Buc de contes
Dimecres 31 octubre / 17.30 h / 
Buc de Llibres (Muralla del Tigre, 
31. Mataró)
Narració del conte 'Aquest os, no!' 
de Bernice Myers.

XERRADES I LLIBRES / 

'Fanzine Grrrls'
Divendres 26 octubre / 19.30 h 
/Dòria Llibres (C. d'Argentona, 
24. Mataró)
Presentació a càrrec de Gemma 
Villegas, l'autora, acompanyada de 
les editores, les il·lustradores i les 
col·laboradores del llibre.

Talking about...
Divendres 26 octubre / 19 h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia en anglès: 'When we where 
orphans', de Kazuo Ishiguro.

'Puig i Cadafalch entre amics'
Divendres 26 octubre / 19 h / Saló 
de Pedra (c. Gran, 61. Argentona)
Conferència a càrrec de l'escriptor 
Xavier Baladia.

'Naixements bestials'
Dissabte 27 octubre / 18 h /
Dòria Llibres (C. d'Argentona, 
24. Mataró)
Presentació llibre d'Aina Bestard.

Esclats de vida a la tardor: 
'Els ocells'
Diumenge 28 octubre / 12 h / Can 
Boet CPAN (C. Francesc Layret, 
75 Mataró). Inscripció prèvia: 93 
741 29 30.
Destinat a famílies amb nens de 5 a 
12 anys. Per conèixer algunes espè-
cies d’ocells que viuen al Maresme.

Contes a la gatera
Diumenge 28 octubre / 11.15 h / 
Caad Maresme Argentona
Activitat dirigida a nens de 5 a 12 
anys on s'explicaran contes envol-
tats dels gats en adopció.

MONOGRÀFIC /

'Johann Sebastian Bach'
Dimarts 30 octubre / 18 h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 6 €.
'El Bach organista: Introducció i 1a 
etapa: d’Eisenach a Weimar (1685-
1717)'. A càrrec de Joan Vives, músic 
i locutor-redactor Catalunya Música. 
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RUTA GUIADA /

Miquel Biada, el primer 
ferrocarril 
Dies 27 i 28 octubre / Ds. 11 h i 
Dg. 17 h / Ajuntament de Mataró
Recorregut guiat per visitar escena-
ris relacionats amb la vida de Miquel 
Biada, la seva època i la revolució 
de l’arribada del tren.

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

'Violència, massacres i icono-
clàstia a la prehistòria recent'
Dimarts 30 octubre / 19 h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Conferència a càrrec del Dr. Ignacio 
Soriano, professor de la UAB i 
membre del CEAHM.

FESTES I FIRES //

Festes de Sant Simó
Del 14 al 29 octubre / Ermita de 
Sant Simó (Mataró)
Divendres 26: 17 h, Eucaristia a la 
residència d'avis El Mirador. 20 h a 
l'Ermita,  Concert Coral la Perla de 
l’Havana. Dissabte 27: 11 h, Jocs 
per a infants i xocolotada. 15.30 h, 
Rebuda del gegants. A continuació, 
cercavila de gegants. 18.30 h pl. 
de l'Havana, castanyada popular 
+ Màgia, circ i humor Andaxou. 
20.30 h a l'Ermita, cantada d'ha-
vaneres Port Bo. Diumenge 28: 
9 h, repic de campana. Venda de 
Sabres, panellets i castanyes. 12 h, 
Eucaristia de Sant Simó. 12.30 h 
pl. de l'Havana fi ns a l'Ermita, re-
buda de la Família Robafaves, els 
Nans i l'Àliga. A continuació, Ball 
de Pescadors de l'Esbart Dansaire 
d'Iluro. 17 h, Espectacle infantil. 
18.30 h, Concert Corals.  

Ofrena fl oral a Miquel Biada
Dissabte 27 octubre / 12.45 h / 
Plaça de Miquel Biada (Mataró)
Ofrena fl oral al monument a Miquel 
Biada amb motiu del 170è aniver-
sari de la inauguració del primer 
ferrocarril de la península.

14a Fira Ferroviaria Mataró 
Tren
Dies 27 i 28 octubre / Parc 
TecnoCampus Mataró-Maresme 
(Av. d’Ernest Lluch, 32. Mataró) 
/ Preu: 3 €.
Exposició maquetes, venda mo-
delisme i accessoris, trobada 
mòduls júnior, mercat d'ocasió 
i col·leccionisme, circuit trenet, 
conferències, documentals, acti-
vitats familiars, tallers i especta-
cles, demostracions tecnològiques, 
exposicions, zona comercial, etc.

RUTES I VISITES //

Vapors, fàbriques i cooperati-
ves del Mataró industrial
Dies 27 i 28 octubre / Dissabte 
17.30 h i diumenge 11 h / Nau Gaudí 
(c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric pa-
trimoni històric de Mataró, durant 
els s. XIX i XX. 

Visita guiada al Cementiri dels 
Caputxins
Diumenge 28 octubre / 12 h / 
Cementiri dels Caputxins (Mataró)
Visita guiada al cementiri dels 
Caputxins, obra de gran interès 
històric i de gran qualitat artística.

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 novembre.  
Exposició col·lectiva de membres 
de l'Associació Sant Lluc per l’Art.

'Per als teus ulls'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 26 d'octubre. 
Col·lectiva del Grup Foto Havana.

'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.

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

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

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'.
Exposicions permanents:
• 'Iluro, ciutat romana'. 
• 'Mataró, ciutat mediterrània'.

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

'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.

'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.

'Mataró, capital del gènere de 
punt' 
Can Marfà (Passatge Can Marfà, 
1. Mataró) / Exposició permanent.  
Recorregut per l'evolució històrica 
del teixit de punt a la ciutat.

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

INAUGURACIÓ /

'Toni Rovira, ninotaire. 
Coneguts i dibuixats'
CC Espai Gatassa (C. Josep 
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró) 
/ Fins al 2 de novembre. 
Dibuixos que retraten personat-
ges populars de tots els àmbits 
que ens provoquen un somriure.

'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.

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.

'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.

'A l'entorn de la mirada'
Espai Cultural Can Bisa (c. 
Montserrat, 8. Vilassar de Mar) 
/ Fins al 4 de novembre.
Exposició del fotoperiodista Albert 
Olivé i Boix.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Exposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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Associació de Gent Gran La 
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 6 de no-
vembre a les 17 h, Grup Musical 
"Matinades de Cirera" del Casal de 
Cirera. Divendres 16 de novembre a 
les 17 h, Grup de Country del Casal 
de l'Havana. • Excursions: Dimarts 
27 de novembre, sortida a Rupit - 
Les Guilleries (preu 40 €). • Ball 
dimecres 16.30 h a la Sala del Bar. 
• Activitats i tallers: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Artesania. Grup Musical. 

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  
(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 dòmino. • Sopar-Ball, 
penúltim dissabte de mes.

 CASALS //

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: Ioga (dt i dj), Swing (dv). • 
Activitats manuals: Ceràmica (dt 
i dv), dibuix (dt i dv), fotografi a (dl 
i dv), labors (dj), ganxet i punt de 
mitja (dc), marqueteria (dc i dv), 
pintura (dl, dc i dj), costura i mo-
disteria (dc), punt de creu (dt). • 
Arts Escèniques: So, preenregis-
trat – playback (dt i dj), teatre (dt 
i dj), cant coral (dv). • Cursos de 
formació: Exercitar la memòria (dl), 
meditació i relaxació integral (dl), 
català (dt i dv), millorem la nostra 
cultura (dc), literatura : autors i con-
textos (dl), poesia i prosa (dl), club 
de lectura (dc). • Noves tecnologies: 
Informàtica (dt i dj), noves tecnolo-
gies per a mòbils (dc), Connecta't 
a la xarxa (dc). • Activitats cultu-
rals i de lleure: Tardes de ball (dg), 
juguem tots (dc. de 16 a 18,30 h), 
Exercitar la ment de forma lúdica,  
amb cartes de pòker (dl), petanca 
(dc i dg). • Servei cafeteria: menú 
diari  (5,70 €).
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Casal de la Gent Gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Balls: Ball, cada diumenge i festius 
a les 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 
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.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

ANGLÈS PER A ADULTS (55+)

Balmes, 29 | 937 96 01 25
www.ihes.com/mat

Language is a
superpower
#LanguageSuperpower

-   t'agrada viatjar i poder-te comunicar
-   tens família a l’estranger
-   et vols relacionar amb persones
     d'altres països
-   vols aprendre còmodament amb 
     gent de la teva edat

Aquest és el teu curs si...

Gent gran
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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

FEMCRÉIXER 
LES IDEES

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

Apunts
psicològics

La piràmide de Maslow 
(8/10) Autorealització

Hem vist que satisfetes les neces-
sitats materials (tangibles) i imma-
terials (no tangibles), però les dues 
ben reals, cal fer un pas endavant. 
Maslow ho va fer observant perso-
nes que s'han realitzat i se senten 
satisfetes de si mateixes. Per això 
parla de l'autorealització.

Una forma breu seria: SIGUES 
TU MATEIX. Sigues el que pots 
ser, no el que has de ser ni vols ser. 
Són diferències molt importants. 
Recordo un cas quan era el coor-
dinador de COU (1974-77). Una 
alumna volia ser arquitecta (vo-
lia), però, podia? No li agradaven 
gens les matemàtiques. Sigues el 
que tu pots ser. A partir de les te-
ves pròpies qualitats i capacitats. 
Ara bé, el que pots ser, lluita per 
ser-ho!!! I això ja és tota una altra 

visió SIGUES TU MATEIX. SIGUES 
VALENT I AMB TOTES LES TEVES 
FORCES, TU MATEIX, Aquí co-
mencem a trobar les diferències 
entre individus. És quan es for-
ma una escala de valors. Un rol 
a la societat. El compromís en i 
per a la societat. Aquí entren tots 
els valors. Els valors són empírics, 
no de fantasia. Els valors han de 
respondre a la vida real, del dia 
a dia. Si no, no són valors. No hi 
ha autorealització o actualització. 
Els valors i les lleis són inductives. 
Parteixen de la realitat.

Unes reflexions: Veritat versus 
deshonestedat. Bondat versus mal-
dat. Vitalitat versus mecanització 
de la vida. Completar versus per-
feccionisme. Criteri propi (micrò-
fon) versus imitar (altaveu).

Ningú fa el camí de l'altre/a.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat
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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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Sèniors

Trencaclosques vital

Els investigadors més implicats 
en el descobriment i coneixement 
de la física quàntica, han arribat 
al convenciment d'una munió de 
conclusions, que tot i no estar ple-
nament a l'abast de tothom, donen 
sentit a una creixent estimació, que 
confirma l'existència d'un disseny 
intel·ligent, que regeix el funciona-
ment de l'univers a la vegada que 
el condiciona.

Aquest convenciment suposa 
una aproximació al pensament del 
filòsof Leibnitz, creador del càlcul 
matemàtic infinitesimal, que anys 
enrere va descriure i afirmar, que 

el desenvolupament i funciona-
ment de l'univers ho fa de forma 
harmoniosa, com el millor món 
de tots els possibles.

Aquesta harmonia també hauria 
de ser possible o si més no cerca-
da, pels habitants de la terra, tots 
ells diferents, en una població de 
més de 7.000 milions de persones. 
Aquesta diversitat ens podria portar 
a considerar una nova concepció 
del món, la d'una humanitat, que 
en la cerca de la seva harmonia 
amb l'entorn que la configura, es 
trobés compromesa en la partici-
pació d'un hipotètic joc, que donés 
un sentit personal i comunitari a 
la vida.

Es tractaria de jugar, intentant 
encaixar les peces d'un trencaclos-
ques, en el que cada peça, cada 
persona, hauria d'ocupar el lloc 
que li pertoca. En aquest joc, cada 
persona estaria obligada a intentar 
ser ella mateixa, per no malmetre 
el seu paper vital i el de la resta de 
la comunitat. Suposaria una clara 
aposta per considerar la vida com 
un joc, en el que cada persona sent 
fidel a ella mateixa, cerca la seva 
pròpia harmonia personal.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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Entitats: Anna Galdon

 A partir de les inquietuds, pro-
postes i necessitats recollides a 
través de les veus de persones in-
tegrants, familiars, patronat i enti-
tats col·laboradores, la Fundació 
Maresme  ha presentat el seu nou 
marc estratègic. En els últims anys, 
l'entitat ha fet "un esforç signifi ca-
tiu" per donar resposta a diferents 
reptes i aprofundir en la consoli-
dació del projecte com a funda-
ció d’economia social i solidària 
arrelada a la comarca.

Amb el lema "Junts construïm el futur", l'entitat mataronina presenta 
el Marc Estratègic 2018-2022

Ara aquest full de ruta, disse-
nyat gràcies a la implicació de més 
de 500 persones, permet establir 
una nova visió, però també eixos i 
objectius estratègics concrets per 
tal de construir un projecte més 
obert,  visible i transparent de cara 
els anys vinents.

Moltes veus, un sol marc
El full de ruta presentat aquest 2018 
és el resultat de 10 mesos de treball. 
Ha comptat amb la participació de 
més de 500 persones i ha estat co-
ordinat per un equip motor format 

La Fundació Maresme presenta el seu full 
de ruta per als pròxims cinc anys

Cartell de presentació del document. Cedida 

per set persones, integrants de les 
diferents àrees de l’entitat.

Presentació multitudinària
L'acte de presentació, celebrat 
aquest 18 d’octubre a l’Auditori 
del Tecnocampus de Mataró, ha 
donat a conèixer el resultat del 
procés d’elaboració del marc es-
tratègic, que té com a lema “Junts 
construïm futur”. L'acte va comptar 
amb més de 300 assistents, entre 
els quals hi havia persones ateses, 
familiars, treballadors i entitats 
col·laboradores.

Per a la Fundació el Maresme, l'establiment d'una nova visió i uns nous eixos estratègics té per 
objectiu construir "un futur millor per a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves 
famílies". Així, cinc grans eixos defineixen el nou full de ruta: 

1. Acompanyament de les persones amb dificultats especials durant tot el seu itinerari de vida.
2. Obertura a la comunitat, amb un model d’inclusió que doni més visibilitat i reconeixement social 
al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual.
3. La persona atesa estarà al centre de la Fundació i es promourà el benestar, l’acompanyament 
i la participació activa de les persones del seu entorn.
4. Inversió en coneixement i capital humà per esdevenir una fundació emprenedora i atendre les 
noves necessitats emergents
5. Continuïtat en l’aposta pel model d’economia social per contribuir a la transformació de la societat.
Fundació arrelada i compromesa amb el Maresme.

Cinc punts de futur clau

Ciutat núm. 1840 del 26 d'octubre a l'1 de novembre de 2018
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Mor Manolo Hernández 
L'Agrupació Científico-Excursionista de Mataró s'acomiada del seu soci i company, 
present en l'expedició que va fer el primer 8.000 català

Obituari: Agrupe

 El proppassat 16 d’octubre va 
morir Manolo Hernández a conse-
qüència d’un accident que va patir 
el dia 12 a Estana, on residia. Qui 
era Manolo Hernández? Dit breu-
ment: un esportista de muntanya 

Hernández al cim del Broad Peak (8.047 m) el 5 d'agost de 1981. Va ser el 
primer 8.000 mataroní i la primera ascensió catalana a aquest cimDaniel Ferrer 

a qui no satisfeien els honors tot i 
merèixer-los àmpliament.

Va néixer a Guadix (Granada), 
el 24 de setembre del 1941. Als 8 
anys la família emigrà a Catalunya. 
Inicialment, la família es va instal-
lar a Argentona però al cap de poc 
temps va anar a viure al barri de 

Cerdanyola de Mataró. Començà 
a sortir amb gent de l’Agrupació 
Científi co-Excursionista l’any 71, 
amb qui es va iniciar primer en 
l’escalada. La descoberta de l’al-
ta muntanya, a través dels cursets 
d’iniciació a l’alta muntanya or-
ganitzats per l’ACE i les sortides 
amb els companys, li obriren la 
visió d’un nou món que lligava més 
amb el seu caràcter. Solitud, silen-
ci, bellesa i grandesa del paisatge.

L’Expedició Kivo-73, que s’or-
ganitzà per celebrar el 75è ani-
versari de l’ACE, ja comptava 
amb ell. L’expedició es dividí amb 
dos objectius: el mont Kenya i el 
Kilimanjaro. En Manolo va op-
tar pel Kenya i assoliren la punta 
Lenana (4.985 m). A l’Expedició 
Grönland-74 ascendiren a 6 cims 
verges, els quals batejaren. L’any 
1975 dues cordades de l’Agrupe es 
desplaçaren Alaska, on ascendiren 
al Denali (McKinley), de 6.194 m. 
Era el primer cim de 6.000 m as-
solit per mataronins.

El 1976 va formar part de l’Ex-
pedició Mataró-Wahkam-76, una 
expedició ultralleugera que volia 
aconseguir el Noshaq (7.492 me-
tres) amb tan sols 4 membres i 
sense portadors d’altitud. No sols 
ho feren, sinó que obrien una nova 
via que anomenaren Via ACE. E 
Manolo formava part de la prime-
ra cordada que va assolir el cim, la 
primera mataronina als 7.000 m.

El 1977 va tornar al mont 
Kenya amb Joan Garcia  i Àngels 
Timoneda, on ascendiren al 
Sendeyo (4.704 m) i al Tereri (4.714 
m). Primeres ascensions nacionals 
a aquests cims.

L’any 1978 serà memorable: junt 
amb el seu company Joan Garcia 

Ciutat
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inicien al mes de gener una ven-
tura singular de 9 mesos en què 
recorregueren la serralada dels 
Andes des de l’Argentina fi ns a 
l’Equador. Viatges en transport 
públic, aixoplucs barats o vivacs, 
treball per guanyar-se el menjar 
o el transport. Només ells i la seva 
motxilla. Ascendiren a l’Aconca-
gua (6.959 m), al Cerro Catedral 
(5.490 m), a l'Illimani (6.492 m), 
al Nevado d’Illampu (6.550 m), 
i sis cims verges d’entre 6.150 i 
6.550 metres, als quals batejaren. 
Al camp base del Huascaran els ro-
baren tot el material tècnic. Canvi 
d’estratègia i a buscar cims que 
no es necessitin grampons. Així 
ascendiren a quatre cims cone-
guts situats entre els 5.000 i els  
6.000 metres. Al mes d’agost es 
reuniren amb els companys de 
l’Expedició Maresme Andes-78  i 
junts pujaren al Pizco (5.700 m) 
dels Andes peruans. Els expedicio-
naris tornen cap al Maresme i ells 
dos segueixen l’aventura, ara amb 
material tècnic, cap a l’Equador. 
Amb moltes difi cultats climatolò-
giques van aconseguir al mes d’oc-
tubre el Chimborazo (6.272 m). 
Aquí fi nalitzen la seva aventura, 
començava la primavera austral: 
pluges i desglaç.

L’estiu del 1980 torna a 
Groenlàndia amb només dos 
companys i a una zona inexplo-
rada. Allà aconsegueixen petjar 
24 cims verges, als quals donaren 
noms de companys de l’ACE i un 
sol topònim, curiosament el pic 
Estana de 1.730 metres.

El Broad Peak
El 1981 l’objectiu és el Broad Peak 
(8.047 m), una expedició lleugera 
per un sostre del món formada per 
Toni Sors, Sergi Escalera, Agustí 
Sanabria, Enric Pujol i Manolo 
Hernández. Després de diferents 
intents per les adverses condicions 
climatològiques en Manolo i l’Enric 

Pujol arriben al cim. El primer 8.000 
mataroní. En el descens, en plena 
nit, l’esllavissada d’una placa de 
neu arrossega els dos escaladors. 
L’Enric mor i en Manolo intenta 
traslladar el cos fi ns al camp IV. Dos 
dies de lluita per aconseguir-ho; 
comença a patir congelacions i ha 
de desistir. Abandona el company 
i amb ell moltes il·lusions.

En tornar de l’Himàlaia deixa 
Mataró i cerca lloc a la munta-
nya. Troba feina a Estana i s’hi 
estableix. S'enamora de Lourdes 
Gispert i quan ella fa els 18 anys 
deixen Estana per venir a viure a 
Mataró. Torna a la seva feina de tei-
xidor. Aquí crien els seus dos fi lls, 
en Jessed i la Jessica. La felicitat 
es trenca. En Manolo pateix una 
altra dura sotragada: la Lourdes 
emmalalteix i mor prematurament 
l’any 1999. Enterren la Lourdes a 
Estana i amb els fi lls s’estableixen 
allà. Deixa els fi lls a cura dels avis 
i ell es busca aixopluc als afores 
del poble. Treballa del que troba, 
no l’importa la feina, sols poder 
viure a prop de la Lourdes i els fi lls,  
en la solitud de la muntanya. El 
seu paisatge diari eren les parets  
nord del Cadí. 

L’herència de l’amor a la mun-
tanya l’ha dipositada en el fi ll, el 
“Tito” Jessed, que s’ha convertit 
en un dels millors corredors de 
curses de muntanya i d’ultra trails 
de Catalunya i Espanya.

En Manolo era un home senzill, 
noble, sincer, de poques paraules, 
poc amic de criticar i molt d’aju-
dar. La seva modèstia no li perme-
tia presumir de les seves gestes. 
Compartia desinteressadament 
el poc que tenia. Un gran home 
en un cos petit i ferreny. 

La seva vida, pròpia d’un aven-
turer d’altres temps, ha quedat 
segada per un accident fortuït.

Descansa en pau al costat de 
Lourdes. T’ho mereixes.

 Amb motiu del Dia Mundial de la 
Salut Mental, dimecres dia 10 d’oc-
tubre es va presentar a l’Hospital de 
Mataró el nou equip de futbol sala 
adreçat a persones amb trastorn 
mental sever. Aquest equip, que 
d’aquí unes setmanes començarà a 
competir, ha nascut gràcies al pro-
jecte de salut mental que han enge-
gat aquesta temporada la UD Cirera 
i el Futsal Mataró. L’equip sorgeix de 
la unió entre la UD Cirera i el Futsal 
Mataró, amb el suport del Centre 
de Salut Mental del CSdM. Aquest 
equip, la Unión Deportiva Cirera 
Futsal Aliança Mataró, competirà 
a la Lliga de la Federació de Salut 
Mental de Catalunya. L’objectiu és 
treballar amb aquestes persones 
amb trastorn mental sever per la 
seva socialització a través de la pràc-
tica esportiva. La iniciativa també 
persegueix la desestigmatització 
de la malaltia mental.

Per a la responsable de l’Àrea 
Social de la UD Cirera, Laura Seijo, 
iniciatives com aquestes “aug-
menten la sensibilització social 
per aquesta problemàtica i con-
tribueixen a fer que comencem a 
veure l’esport com una eina per 
desestigmatitzar les malalties men-
tals”. | Red.

És una iniciativa de la UD 
Cirera i el Futsal Mataró

Neix un equip de 
futbol sala per a 
persones amb 
trastorn mental

La presentació Cedida 
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Una mútua Happyvet valorada en 
205 euros per al gos i 173 euros per al gat

Per gentilesa de:

HOSPITAL VETERINARI
DEL MARESME

Mascotes
www.totmataro.cat/tot-mascotes-mataro

#totmascotes
CONCURS

lua.husky

rayo_britishshorthair

"Without words, 

just perfect!"

"Rayo dormint"

Consulta les fotografi es participants a: www.totmataro.cat/totmascotes

GOS

GAT"Rayo dormint"
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Per a més informació: 

Aigües de Mataró 

Tel. 93 741 61 00

http://dipositbellavista.mataro.cat 
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Av. de Josep Puig i Cadafalch

C
. de Burriac

Afectacions al trànsit a partir del 29 d’octubre

La ronda de Bellavista, entre l’avinguda de Josep 

Puig i Cadafalch i el carrer de Burriac, es tallarà al 

trànsit amb motiu de la construcció del nou dipòsit 

i de les canonades que el connectaran a la xarxa.
Talls al trànsit

L’avinguda de Josep Puig i Cadafalch, entre la plaça de Granollers i el carrer de 
Franquesa i Sivilla, es tallarà al trànsit. 

Plaça de 
Granollers

Pl. de Rosa Sabater 
i Parera

Avgda. de J. Puig i Cadafalch
Avgda. Puig i Cadafalch

C. de Can Bartra
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Ronda de Leopoldo 

O’Donnell

C. de Pom
peu Fabra

Av. de Josep Puig i Cadafalch

La circulació dins la rotonda del Camí de Traià estarà permesa però tindrà reduïda la seva secció. 
L’entrada a la rotonda des de l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch estarà prohibida. Des de la rotonda es 
podrà accedir a l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch però no es podrà accedir a la ronda de Bellavista. 
La data prevista de finalització és el 31 de desembre.

La circulació per la ronda d’O’Donnell estarà oberta amb un carril per cada sentit de la marxa. 
Els recorreguts alternatius estaran senyalitzats amb antelació a les zones afectades. La data prevista de  
finalització és el 8 de desembre.  

Disculpeu les molèsties.



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

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

#SoloUnoUnico

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

Vas néixer  
per obrir camí.
Nou T-Roc.
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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 CH Mataró empata en el primer partit de l’OK Lliga Plata

núm. 1544
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MINUT ZERO

Opinió Agenda

Staff

Norbert de Haro
Llicenciat en Educació Física

LÍDERS A LA PISTA I EN LA CLASSIFICACIÓ. Les dues jugadores 
mataronines de l'UniGirona lideren la Lliga Femenina.

Després de més de 40 anys dins del 
món de l'atletisme, ens ha deixat 
l'Enric Estivill Retortillo, un com-
pany i un amic. 

Crec que pocs esportistes de la 
nostra ciutat han estat tan fi dels al 
seu club i al seu esport. A més de 
fi del, va ser un atleta exemplar. Va 
competir en totes les categories; 
va guanyar medalles en la majoria 
d'elles, i va participar en gairebé 
totes les lligues representant el 
club per tot arreu. Va col·laborar en 
la part tècnica entrenant els atletes 
de llançaments, i va formar part de 
la comissió d'atletisme, a la qual va 
aportar maduresa i experiència.

Va transmetre als més joves, i 
no tan joves, l'esperit de sacrifi ci 
en l'entrenament, i les ganes de 
representar el seu club, competint 
amb el Laietània fi ns l'última lliga, 
celebrada aquest any 2018.

Va veure passar diferents en-
trenadors i directius. Va iniciar la 
seva carrera atlètica a les pistes del 
Laietània del parc, va pujar a les 
pistes de cendra de l'estadi moltes 

vegades a peu, va veure les noves 
pistes de material sintètic, i va sa-
ber adaptar-se als nous temps i les 
noves tècniques per millorar en 
l'especialitat dels llançaments, i en 
concret en el llançament de pes.

Però el que més li agradava, a 
part de tot això, era l'ambient que  
hi havia a les pistes i entre nosal-
tres. Potser hauríem d'aprendre 
de l'Enric i d'aquella època en què 
el més important era sentir-se bé 
al lloc on anaves a entrenar, i els 
resultats venien sols.

Com deien a la pel·lícula El club 
dels poetes morts, tu has estat el 
nostre capità fi ns al fi nal. Allà on 
estiguis no deixis d'entrenar-te 
que, quan hi siguem tots, torna-
rem a competir i a gaudir d'aquell 
ambient que tant t'agradava.

Oh capità, el meu capità!
Mor Enric Estivill, el capità del Centre Atlètic Laietània

Personatges

CASA
WATERPOLO Divisió Honor Mas.
QUADIS CNM - CN TERRASSA
Dissabte 27| 12.45 h | Complex Joan Serra
BÀSQUET Lliga Femenina 2
MAT. PARC BOET  - BARÇA CBS
Diumenge 28| 18.30 h | Pavelló E. Millan
BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
GRESS PLATGES  - JOV. LES CORTS
Dissabte 27| 19.30 h | Palau Josep Mora
FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - YOUNG TALENT
Diumenge 28| 12.00 h | Mpal. Centenari
FUTBOL 3a Catalana
PLA D'EN BOET - CIRERA
Dissabte 27| 17 h | Mpal. Pla d'en Boet
RUGBI Prèvia Div. Honor Cat.
RC MATARÓ- CRC TERRASSA
Dissabte 27| 20 h | Mpal. Camí del Mig

              FORA
WATERPOLO Divisió Honor Fem.
RUBÍ - LA SIRENA CNM
Dissabte 27| 19.45 h | Piscina Mpal. Rubí
BÀSQUET Lliga EBA
VALLS - MAT. PARC BOET
Dissabte 27| 18 h | Pavelló Valls
HANDBOL 1a Estatal Mas.
SANT CUGAT - JH MATARÓ
Diumenge 28| 12.45 h | Pavelló Sant Cugat
HANDBOL Plata Fem.
OAR GRÀCIA- JH MATARÓ
Dissabte 27| 18 h | Pavelló Gràcia Sabadell
HOQUEI PATINS OK Lliga Plata
MANLLEU - CH MATARÓ
Dissabte 27| 20 h | Pavelló Manlleu

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva
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OK LLIGA PLATA 
MASCULINA

Presa de contacte amb 
empat per començar
1a jornada (20 d'octubre)
Raspeig - Maçanet .................................... 4-3
Liceo B - Manlleu ....................................... 5-2
Sant Feliu - Vilanova ................................3-6
Alpicat - FC Barcelona B ..........................3-4
CH MATARÓ - Taradell ...............................0-0
Vilafranca - Tordera ..................................8-1
Arenys de Munt - Palafrugell .................4-6

Classificació
Vilafranca, Vilanova, Liceo B, Palafrugell, 
Raspeig i Barça B 3; MATARÓ i Taradell 1; 
Alpicat, Maçanet, Arenys de Munt, Sant 
Feliu, Manlleu i Tordera 0 punts.

A trencar la mala ratxa a Manlleu
Aquest dissabte a les 20h els mataronins 
juguen a la sempre complicada pista del 
Manlleu, on han perdut en les darreres 
cinc visites, la temporada passada per 
4-3. A Mataró si que van guanyar a 
l'equip d'Osona, per 3-1, ara falta veure si 
poden endur-se els tres punts i trencar 
la mala ratxa- El Manlleu la temporada 
passada es va quedar a les portes de 
l'ascens a OK Lliga.

Falta agafar ritme i 
confiança per escalar 
posicions
6a jornada (21 d'octubre)
Voltregà B - Jonquerenc ......................... 2-3
Barberà - Igualada ..................................... 1-7
MATARÓ - Bigues i Riells B ......................3-5
Vila-sana B - Vilanova B .......................... 3-7

Classificació grup B
Vilanova B 18; Igualada 15; Bigues i Riells 
B 12; Voltregà B 9; Jonquerenc i MATARÓ 
7; Vila-sana B 3; Barberà 0 punts.

Visita a un dels de dalt
Diumenge 28 d'octubre l'equip entrenat 
per Albert Bou visita la pista de 
l'Igualada, on ha guanyat en les darreres 
cinc visites –1-3 i 4-6 la darrera tempora-
da–, però no serà tan fàcil ja que l'equip 
de l'Anoia tan sols ha perdut un partit i 
ha presentat candidatura a l'ascens.

Davant d'un rival d'entitat 
com el Taradell, el Mataró va 
posar les bases per fer una 
bona temporada

El CH Mataró afronta molts canvis 
aquesta temporada, no tan sols a 
la banqueta, on ara dirigeix l'equip 
Albert Larrea, sinó també a la pista, 
amb moltes cares noves per suplir 
les baixes d'aquest estiu. És per 
això que l'empat a zero de dissab-
te contra el Taradell, un aspirant a 

l'ascens, s'ha de valorar de forma 
molt positiva, ja que el grup enca-
ra està en procés d'integrar tots 
aquests canvis i madurar per ser 
un equip competitiu.

A l'inici del matx es notaven mas-
sa els nervis de l'estrena, però poc 
a poc els locals van trobar-se més 
còmodes a la pista i van dominar 
el joc, arribant a enviar tres xuts 
al pal. Oportunitats per haver po-
gut sumar els tres punts, per tant, 
però amb indicis que ajustant els 
engranatges i polint una mica més 
la feina feta a la pretemporada, els 
resultats segur que arriben. Aquest 
ha estat el segon empat sense gols 
a Mataró de la història.

Un empat per començar | D.F

0  CH MATARÓ

0  CP TARADELL

CH MATARÓ: Sergi Grané (p), Gerard 
Cusachs, Oriol Lladó, Èric Florenza 
i Pau Palacín; Bernat Romero, Adrià 
Martos, Conrad Xicota, Alex Cantero i 
Jaume Gisbert (ps).

Estrena sense gols a OK Lliga 
Plata en un bon partit per ser 

Lliga Nacional 
Catalana Fem.

Mal partit i derrota amb un filial d'OK 

El Bigues i Riells va dominar 
el partit sense problemes per 
emportar-se els tres punts

Les noies del CH Mataró segueixen 
amb problemes per adaptar-se als 
canvis aquesta temporada, amb 
baixes de pes a l'equip, i el passat 
diumenge no van mostrar la seva 
millor cara contra el Bigues i Riells 
B. Tot i avançar-se al minut 10 amb 
un gol de Lleonart, va ser un mi-
ratge, ja que les visitants jugaven 
millor i a mitja part ja perdien 1-3.

A la represa va millorar l'equip, 
com a mínim amb més intensitat i 

actitud, però l'1-4 va deixar el par-
tit molt complicat. A falta de cinc 
minuts pel fi nal Fontdeglòria va fer 
el 2-4, amb alguna ocasió fi ns i tot 
per acostar-se més en el marcador, 
però una contra a dos minuts pel fi -
nal que suposava la sentència amb 
el 2-5. A pocs segons per acabar 
el partit Anglas va fer el 2-6 defi -
nitiu.  L'equip vallesà, amb quatre 
jugadores amb minuts a OK Lliga, 
va demostrar estar molt més rodat.

3  CH MATARÓ

5  BIGUES I RIELLS B

CH MATARÓ: Paula Lladó (p), Adriana 
Chiva, Marta Soler, Anna Fontdeglòria 
(1), Laura Manzanares, Judith Milla 
(1), Aina Lleonart (1), Ester Anglas (1) i 
Marlena Rubio.

www.eltotesport.com |  P. 3HOQUEI
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26 JOVENTUT MATARÓ

29 UE SARRIÀ

JOVENTUT MATARÓ: Quico Sola, Bas-
sory Tandian i Dani Torvisco porters; 
Pablo Vela (1), Manel Núñez (4), Jaume 
Pujol (8), Jan Bonamusa, Dani Aguilera 
(4), Oriol Vaqué (1), Sergi Fuster (2), 
Oriol Prat (2), Berenguer Chiva, Max An-
son, Benjamí Calvillo, Bernat Bonamusa 
(4), Javi Martín Gonzàlez.
PARCIALS CADA 5': 1-3, 4-7, 6-9, 6-10, 
8-11, 10-13 descans; 14-16, 16-19, 19-21, 
21-22, 24-26, 26-29. 

22 JOVENTUT MATARÓ

28 AMPOSTA

JH MATARÓ: Lídia Bentkib, Noemí Pérez 
i Laia Argelich (1) porteres; Ona Muñoz 
(8), Isa Latorre (1), Sara Ruiz, Zara Verdu-
go (1), Marina Seda (1), Maria Murillo (7), 
Irene Hernàndez, Saray Romero (2), Berta 
Vives, Maria Muñoz, Alisa Forné (1).
PARCIALS CADA 5': 0-3, 2-5, 5-7, 6-10, 
8-13, 11-13 descans; 14-15, 15-18, 16-20, 
18-24, 21-25, 22-28.

L'equip groc-i-negre va arribar a 
empatar quan faltaven 13 minuts

El sènior masculí del Joventut, que 
venia de guanyar a Palautordera 
però jugava amb la important bai-
xa de Bernat Muñoz, no va poder 
amb un Sarrià que va recuperar 
els punts perduts davant La Roca 
la setmana anterior a casa seva.

L'equip visitant, amb bona de-
fensa i ràpides transicions, va obrir 
forat ràpidament i l'equip de Jordi 
Fernàndez va anar sempre a remolc 
seu. En algun moment, ja cap al 
fi nal del partit, quan faltaven 13 
minuts exactament, el Joventut 
va empatar. Un temps mort dels 

Els favorits al davant
5a jornada (20-21 d'octubre)
Sant Vicenç - Granoller B ................30-22
Sant Quirze - Montcada ...................43-26
Poblenou - Sesrovires......................24-38
La Roca - Sant Cugat ........................26-23
OAR Gràcia - Salle Bonanova .........29-28
Palautordera - S. Esteve Palaut. ...28-22
JH MATARÓ - UE Sarrià ....................26-29
Sant Joan Despí - Esplugues .........22-28

Classificació
Sesrovires i Sant Quirze 8, Esplugues, La 
Roca 7, Sarrià, JH MATARÓ, Palautordera, 
Montcada 6; Poblenou, Sant Vicenç i 
OAR Gràcia 4, Bonanova, Sant Esteve 
Palautordera 2; Sant Cugat, Sant Joan 
Despí 1; Granollers B 0.

Desplaçament assequible
El diumenge dia 28, a les 12.45 h, el 
Joventut juga a Sant Cugat, on intentarà 
aconseguir la tercera victòria de la lliga 
com a visitant. La temporada passada es 
va guanyar per 26-30.

L'Elda és un líder sòlid

6a jornada (20/21 octubre)
Agustinos Alicante- S. Vicenç ........24-29
JH MATARÓ - Amposta .....................22-28
Benidorm - Mislata ............................24-16
La Roca - Sant Quirze ......................22-29
OAR Gràcia - Dominicos ..................23-20
Lleidatana - Puig d'en Valls ...........22-29
Sant Joan Despí - Elda.....................26-28

Classificació
Elda 12, Benidorm i Sant Quirze 10; Puig 
d'en Valls 9; JH MATARÓ, Amposta, Sant 
Vicenç i Mislata 6, Sant Joan Despí, La 
Roca, Dominicos Zaragoza 4; Agustinos 
Alicante 3, OAR Gràcia i Lleidatana 2.
Juguen a Sabadell
El JH Mataró juga a la pista de l'OAR Grà-
cia dissabte a les 18 hores. La temporada 
passada van guanyar per 17-31.
ALTRES RESULTATS
2a Cat. Masc.: JHM B - Cornellà 30-31;  
Llavaneres - Rubí 35-20; 3a Cat. Masc.: 
Llavaneres B - Esplugues C 27-28; 1a 
Cat. Fem.: JHM "B" - Sant Cugat 14-26; 
La Garriga - Llavaneres Caldes d'Estrac 
30-20; LLIGUES CATALANES BASE: Infantil 
fem: Sant Cugat - JHM 15-17; Cadet masc.: 
JHM - Sant Cugat 27-38.

Perden lluitant fins al final

Per tancar la tarda, el femení del 
Joventut, que venia de guanyar a 
Sant Vicenç però tenia, no una, sinó 
dues baixes molt importants, com 
són les de Clara Poo i Sandra Fargas, 
va perdre davant un Amposta molt 
sòlid en defensa i porteria. 

L'equip visitant va aconseguir 
una bona diferència en els primers 
minuts i va disposar fi ns al fi nal 
del partit d'un confortable avan-
tatge. A la represa, les ampostines 
van posar la directa, van arribar a 
guanyar de 7 gols (18-25) i  no van 
patir en cap moment pel triomf.

gironins va tranquilitzar-los i amb 
un parcial d'1-4 van encarar el fi nal 
amb confi ança per acabar sumant 
els dos punts.

Es noten molt les absències

1A ESTATAL
MASCULINA

Plata Estatal Fem.

L'Amposta va ser massa. | D.F.

No van poder. | D. FERRER

el Esporttot HANDBOL

TOTESPORT 1545.indd   4 24/10/2018   13:12



10 LA SIRENA CNM

8  CN TERRASSA

LA SIRENA CN MATARÓ: Júlia Àvila, 
Laura Vicente (3), Helena Lloret (4), 
Lea Bachelier, Maria Bernabé, Audrey 
Daule (1), Clara Cambray, Cristina 
Nogué, Marta Bach (2), Queralt Bertran, 
Júlia Soler, Carla Graupera, Blanca 
Colominas.
PARCIALS: 1-1, 4-3, 2-1, 3-3.

DIV. D'HONOR        
FEMENINA

L'equip mataroní va jugar enca-
ra sense les nord-americanes

La Sirena CN Mataró va obtenir la 
primera victòria a la lliga, però de 
forma molt més complicada del que 
potser es podia esperar. 

L'equip egarenc, reforçat res-
pecte de la temporada passada, va 
intentar aprofi tar les seves opcions 
davant un equip local que encara 
jugava sense les dues nord-ame-
ricanes, i va mantenir el marcador 
igualat en el primer quart amb una 
bona defensa fi ns que es va posar 
per davant 1 a 3. 

El "Medi" és líder
2a jornada (20 d'octubre)
LA SIRENA CNM - Terrassa ................ 10-8
Concepción - Mediterrani ..................6-21
Moscardó - Sant Feliu .......................... 5-7
Sabadell - Zaragoza............................ 23-3
Sant Andreu - Rubí .............................. 17-4

Classificació 
Mediterrani, Sabadell, Sant Andreu i Sant 
Feliu 6;  Rubí i LA SIRENA CN MATARÓ 
3; Terrassa, Moscardó, Zaragoza i 
Concepción 0.

Van a Rubí a la recerca del 
segon triomf
Dissabte a les 19.45 hores La Sirena 
juga a Rubí, on buscarà el segon 
triomf, cosa que ha aconseguit en les 
vuit últimes visites a aquella piscina.
El partit més destacat de la jornada és 
el Mediterrani - Sant Andreu.

 

Tres equips han fet el 
"tres de tres"

3a jornada (20 octubre)
Sant Andreu - QUADIS CNM  ...............6-5
Navarra - Mediterrani ....................... 10-13
Tenerife - Catalunya ............................6-12
Terrassa - Concepción ....................... 22-3
Sabadell - CN Barcelona ..................... 7-12
Canoe - Barceloneta ............................7-14

Classificació 
Barceloneta, Terrassa, CN Barcelona 9; 
Sant Andreu 7; QUADIS CNM i Mediterrani 
6; Catalunya 3, Sabadell 2; Canoe 1; 
Navarra, Tenerife i Concepción 0.

Ens visita un dels líders
El Quadis té un compromís complicat 
el dissabte dia 27 a les 12.45 hores al 
Complex Joan Serra.
Rep la visita del CN Terrassa, un dels 
tres líders i un equip que en els últims
temps ha ofert partits vibrants. De les 
quatre últimes visites, tres han acabat 
en empat i una en victòria mínima 
egarenca. L'última victòria local va 
ser la temporada 14-15 per 4-2.
El balanç global és de 14 victòries 
locals, 6 empats i 9 triomfs visitants.

Un primer triomf treballat

Div. Honor Masc.

Perden el lideratge a Sant Andreu

6  CN SANT ANDREU

5  QUADIS CN MATARÓ

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

El Quadis es va encallar en el 
tercer quart

El Quadis defensava el lideratge, 
però el va perdre després d'un matx 
molt emocionant. 

L'equip de Beto Fernàndez va 
mantenir el partit igualat en un pri-
mer quart d'alta intensitat. Després, 
va brodar el segon amb una defen-
sa sensacional i aprofi tant bé les 
opcions d'atac per anar al descans 
llarg amb un 2-4 favorable.

Però en el tercer quart, l'equip 
andreuenc va endurir la defensa. 
L'atac mataroní va topar amb els 
pals i l'equip local va igualar el mar-
cador a 5 gols. En l'últim quart, amb 
defenses fortíssimes, la cosa hauria 
pogut caure de qualsevol costat, 

però els andreuencs, que porta-
ven la dinàmica positiva del tercer 
quart, ho van acabar d'aprofi tar 
per emportar-se el darrer quart 
amb un solitari gol en un u contra 
u, i el partit, per un mínim 6-5. Els 
intents fi nals del Quadis no van 
quallar per manca de defi nició.

A la represa, però, l'equip ma-
taroní va manar en tot moment, 
però no va poder acabar de tren-
car el partit fi ns que quedava poc 
per al fi nal amb el 10-7.

www.eltotesport.com |  P. 5WATERPOLO
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BÀSQUET

El Feimat, en ratxa. | DANIEL FERRER

Partidàs al Palau contra un 
dels grans equips d'EBA

S'anunciava com el gran partit de 
la jornada a la lliga EBA i els es-
pectadors del Palau Josep Mora 
poden donar fe que ho va ser. Del 
tot. Diumenge visitava Mataró el 
Quart, que era líder i  és un dels 
grans equips de la lliga i disposa 
de la millor línia exterior del grup. 

Aquestes virtuts es van posar de 
manifest a Mataró però un Feimat 
en ratxa va voler presentar una es-
mena a la totalitat d'aquesta lògica 
i a partir d'una espectacular defen-
sa col·lectiva va anar al davant en 
tot moment i, amb patiment fi nal, 
va acabar-se enduent els punts i 
el regust dolcíssim que sempre 
deixa una victòria d'aquest nivell.

Els grocs van estar molt inten-
sos a darrere per frenar un equip 
tan potent com el gironí, que de 
fet va amenaçar el marcador fi ns 
al darrer alè de partit. 

69 FEIMAT MATARÓ

64 QUART

MATARÓ FEIMAT:: Solé (2), Viñallonga, 
Cabrera (8), Rodríguez (3), Ventura (5), 
Juanola (12), Ariño (15), Romero (8), 
Tardío, Touré (3), Traver (13).

PARCIALS: 17-15, 18-18, 14-14, 20-17

El Boet  s'entrebanca casa

El Mataró Parc Boet va perdre la 
imbatibilitat a casa en perdre con-
tra un Cornellà que, des de posici-
ons més baixes a la classifi cació, 
va sorprendre l'equip taronja. Les 

dues claus del partit van ser el ter-
cer quart nefast dels locals i que 
el Boet va agafar 21 rebots menys 
que el seu rival. 

LLIGA EBA 
Grup C

Molt igualtat: 8 equips 
en 3 punts
5a jornada (20 i 21 d'octubre)
M. PARC BOET- Cornellà ...................66-77
Salou-Esparreguera ........................ 69-65
Martorell-Olivar ................................ 87-90
MATARÓ FEIMAT-Quart  ................... 69-64
Calvià-Tarragona ...............................76-79
Salt-Castellbisbal .............................. 71-80
Igualada-Valls .................................... 75-68

Classificació 
Igualada, 10 punts; MATARÓ FEIMAT, 
Tarragona i Quart, 9 punts; MATARÓ PARC 
BOET, Valls, Castellbisbal i Olivar, 8 punts; 
Esparreguera i Salou, 7 punts; Cornellà i 
Salt, 6 punts; Martorell i Calvià, 5 punts. 

6a jornada (27 i 28 d'octubre)
Els dos equips mataronins d'EBA han de 
fer carretera i se les hauran amb dos 
difícils rivals, a domicili. 

El MATARÓ PARC BOET tindrà ganes de 
retrobar el camí del triomf en la visita 
al Valls, dissabte a les 18 h. És una pista 
complicada però els taronges tenen el 
precedent de la victòria, fa setmanes, 
dels grocs a l'Alt Camp com a estímul.

El MATARÓ FEIMAT visita Saragossa, el 
mateix dissabte, per enfrontar-se a les 
18.30 h contra l'Olivar. La sortida arago-
nesa és una prova de foc, en tota regla, 
per a un equip en ratxa com el groc. 

66 MATARÓ PARC BOET

77 CORNELLÀ

MATARÓ PARC BOET: Puig (14), Merino 
(9), De Pree (15), Aza (8), Francisco, Duran, 
Martínez (3), Tato (2), Tuxford, Solà (5), 
Forcada, Moore II (10)

.PARCIALS: 15-23, 22-12, 10-30, 19-12.

Mal partit a casa.| DANIEL FERRER

Cop d'autoritat del Feimat

BÀSQUETBÀSQUETel Esporttot BÀSQUET
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Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h

www.gress.es

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 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 + espejo
275€/ud.
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OFERTA!

OFERTA!

AZULEJOS GRAN FORMATO

28,85€/m2

16,45€/m2

Por sólo

Por sólo

Azulejo
Groove blanco

Groove

Mod. Blanco brill
o

Groove Art

AZULEJOS GRAN FORMATOAZULEJOS GRAN FORMATOAZULEJOS GRAN FORMATOAZULEJOS GRAN FORMATOAZULEJOS GRAN FORMATOAZULEJOS GRAN FORMATOAZULEJOS GRAN FORMATO
120x40cm

Revestimiento
blanco brillo
120x40cm
1ª calidad

1616 Por sóloPor sólo
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BASQUETBÀSQUET

LLIGA ESTATAL 
Femenina 2- A

Celta i Ardoi no fallen
3a jornada (20 i 21 d'octubre)
Cortegada-Arxil  ............................... 88-52
Ibaizabal-Celta ...................................53-76
Lleó-MATARÓ PARC BOET ................76-62
Barça-Cerdanyola .............................59-37
Segle XXI-Horta .............................Ajornat
Avilés-Rioja ........................................56-60
Corunya-Ardoi ................................... 50-62

Classificació 
Liderat per a Celta i Ardoi, 6 punts; 
Cortegada, MATARÓ PARC BOET i Rioja, 
5 punts; Lleó, Barça, Avilés i Ibaizabal, 
4 punts; Corunya, Cerdanyola i Arxil, 3 
punts; Horta, 2 punts i S. XXI, 0 punts.

4a jornada (27 i 28 d'octubre)
El MATARÓ PARC BOET té una ocasió de 
revenja aquest diumenge a les 18.30 h a 
l'Eusebi Millán. Rep el Barça després de 
perdre-hi a la final a quatre de la Copa 
Catalunya i voldrà tornar el cop a les 
blaugranes. Al final del partit hi haurà 
la presentació oficial de tots els equips 
del Boet.

L'Almeda és d'una 
altra lliga

6a jornada (20 i 21 d'octubre)
Lleida-Bianya .................................... 44-53
Bencriada-Hospitalet .......................62-72
Sant Adrià-Villadecans  .................. 53-64
GrupBarna-Gramenet ...................... 56-49
Terrassa-Sant Fruitós ..................... 56-38
Almeda-GRESS P MATARÓ ................ 81-51
Les Corts-Girona.............................48-457
Igualada-Tarragona ...........................76-81

Classificació 
L'Almeda és líder amb 12 punts; 
Viladecans i Girona, 11 punts; Roser i 
l'Hospitalet, 10 punts; GRESS PLATGES 
MATARÓ i Grup Barna, 9 punts; Lleida, 
Igualada, Bencriada i Sant Fruitós, 8 
punts; Sant Adrià, Tarragona, Gramenet i 
Terrassa, 7 punts; Les Corts, 6 punts.

7a jornada (27 i 28 d'octubre)
El Gress voldrà recuperar la drecera dels 
triomfs rebent Les Corts a casa, dissabte 
a les 18.30 h al Josep Mora.

Copa Catalunya

Lleó va ser massa al fi nal. | BOET

La primera derrota del Mataró Parc 
Boet a Lliga Estatal Femenina 2 va 
arribar a Lleó, a mans d'un equip 
més experimentat que en l'últim 
quart es va treure de sobre les ju-
gadores taronges, que van mantenir 
la igualtat durant tres quarts del 
partit. El Patatas Hijolusa va im-
posar el factor camp en un darrer 
quart en què van barrar el camí de 

la cistella a les mataronines, que es 
van quedar a només 7 punts en els 
últims 10 minuts.  L'equip de Jordi 
Vizcaíno va tornar a tenir en Judy 
Jones la seva jugadora més fi able, 
però les locals van estar més segu-
res en el llançament, sobretot en un 
fi nal de matx que va situar el Lleó 
en un + 14 fi nal que no fa justícia al 
que es va veure sobre el parquet. 

L'entrenador de les taronges, 
però, prefereix fer-ne una lectu-
ra en positiu: "Estem contents 
del partit que hem jugat, de com 
hem pogut competir i de com anem 
creixent dia a dia. És una derrota 
amb lectures positives", assegura 
a Totmataro.cat. 

81  ALMEDA

51  GRESS P. DE MATARÓ

GRESS P. DE MATARÓ: Cuní (10), 
Balmes (1), Murat (3), Domènech (2), Coll 
(8), Magriñà (12), Elworth, Cobo, Molina 
(4), Martínez, Solé (11).

PARCIALS: 21-17, 22-14, 21-13, 17-7

Massa líder per al Gress Platges 

Derrota contundent. | CEDIDA

La bona ratxa del Gress Platges 
de Mataró es va acabar, amb bona 
lògica, a la pista del líder. L'Almeda 
és un equip fort i experimentat, 
amb jugadores amb experiència a 
categories superiors, i va demos-
trar dins de la pista perquè era, i 
segueix sent, el líder imbatut de la 
categoria. Les noies d'Àlex León es 

76 LLEÓ

62 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Gibert (11), Diao 
(5), Andersen (6), Rodríguez (2), Claret, 
Llobet (9), Ruano (12), Massuet (11), 
Latorre (10), Jones (14).

PARCIALS: 20-21, 22-18, 12-16, 22-17

Primera derrota del Mataró 
Parc Boet a Estatal

van mantenir dins el partit durant 
els dos primers quarts, però així 
com el descans els havia servit en 
les setmanes precedents per impo-
sar-se en el domini del joc contra 
altres rivals, aquesta vegada, un 
cop tornades a la pista, van veure 
un Almeda encara més inspirat que 
no va tenir pietat per les grogues.

www.eltotesport.com |  P. 7BÀSQUET
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1   VALLDOREIX

3   CE MATARÓ

CE MATARÓ:  Pol Andiñach, Víctor 
Yustos (Aleix Cirera 61'), Dani Prieto, 
Adrian, Isma, Parri, Peque, Aitor, Kique, 
Toni Muñoz (Kiku 76'), Uri Martínez 
(Guillem Creus 61').
GOLS: 33' ISMA (0-1); 54' Belmar (1-1); 
73' TONI MUÑOZ (1-2); 85' KIKU (1-3).

SEGONA
CATALANA

L'equip groc-i-negre va guanyar 
en un camp complicat

El CE Mataró va guanyar al camp 
del Valldoreix per 1-3 i manté el 
seu avantatge de 4 punts sobre 
el segon classifi cat en el seu camí 
per tornar a la 1a Catalana.

El partit es va jugar al Municipal 
de Vallvidrera, sota el Tibidabo, en 
un camp de dimensions reduïdes 
que va complicar molt el joc groc-
i-negre i contra un equip molt ben 
armat al davant, tot i que hagi as-
cendit fa poc.

Els de Raúl Monroy van sortir 
com sempre a intentar controlar la 
situació, i poc després de la mitja 
hora de joc ja es van trobar per da-
vant en el marcador amb un gol de 
cap d'Isma a la sortida d'un córner. 

Fins al descans i a l'inici de la se-
gona part, l'equip local va obrir més 
les seves línies per buscar l'empat, 

CE Mataró líder sòlid

8a jornada (20/21 octubre)

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

Classificació 
CE MATARÓ 21; Turó Peira 17, Montcada 
16; Singuerlín 14, Llefià i Parc 13; Sant 
Andreu At. PREMIÀ MAR i SANT POL 12;  
Molletense, Canyelles i Young Talent 10, 
Sarrià 9; Valldoreix i Mollet 8; Pubilla 
Casas 7; Europa B, Besós BV 4.
9a jornada (27/28 octubre)
CE MATARÓ - Young Talent (DG 12 h)
SANT POL - Europa B (DG 12 h)
PREMIÀ DE MAR - Molletense  (DG 12 h)
Un altre rival inèdit
El CE Mataró, després de jugar al camp 
del Valldoreix per primera vegada, rep 
un altre rival inèdit, el Young Talent de 
Badalona Sud, que fins ara ha perdut 
tots els partits jugats com a visitant.

Empaten a Girona
El juvenil del CE Mataró va empatar en 
el camp del Girona B (1-1), equip amb 
el qual està igualat en el 6è lloc de la 
classificació.
Dissabte, a les 19 h, visita del Nàstic de 
Tarragona.

Primer punt a casa
El CE Mataró va empatar a casa amb 
l'Olot (4-4) i se situa en el 10è lloc amb 
4 punts. Diumenge a les 20 h, juguen al 
camp del Júpiter.

Cara i creu
El Vilassar va guanyar per 4-0 a la 
Guineueta i va 2n, empatat amb el 
líder. L'Argentona va perdre per 4-1 i és 
penúltim, sense haver conegut encara 
el triomf, que buscarà dissabte a les 17 
hores a casa contra el Farners.

 Treuen el caràcter de líder

L'equip celebrant el triomf. | CEDIDA

però l'equip groc-i-negre disposava 
de bones opcions a la contra i en 
dues d'elles Kique va topar amb 
el pal, amb tan mala sort que en-
tremig l'equip local va fer l'empat.

El líder va treure aleshores tot 
el seu caràcter i amb bon joc va 
dominar la situació per aconseguir 
el triomf. Aitor Gonzàlez va veu-
re anul·lat un gol, però una mica 
abans de la mitja hora Toni Muñoz 
va tornar a posar per davant l'equip 
groc-i-negre, que va sentenciar 
quan faltava poc per al fi nal amb 
un gol de Kiku. 1a Catalana Fem

Lliga Nac. juvenil

1a Catalana 

Al CE Mataró femení se li escapa 
la victòria en temps afegit

L’equip femení del CE Mataró per 
fi  va aconseguir puntuar a casa.
Davant la Fundació Esportiva Olot, 
i en un partit molt atractiu i amb 
moltes alternatives, van empatar 
a 4 gols. Les de la Garrotxa es van 
avançar amb un 0-2, però abans del 
descans Paredes i Dori Apolo van 
igualar. A la represa, Apolo va avan-
çar l’equip groc-i-negre, va replicar 

l’equip visitant. Montse Benítez va 
tornar a avançar les locals, però 
en temps afegit les olotines van 
empatar de falta.

Van jugar: Robert, Blanch, 
Chamarro, Benítez, Apolo, Armoa, 
Sebastián, Niubó, Paredes, Guàrdia i 
Carles com equip inicial i Contreras, 
Gonzalvo, Villanueva, Velasco, 
García, Cros i Àlvarez.

el Esporttot FUTBOL
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5  CIRERA

1  MASNOU AT.

CIRERA: Toni, Ximillo (Oliva 23’), Isaac, 
Palau, Albert Garrido (C.Romero 50’), 
Juako, Joel (C.Flores 50’), Agus, Baba, 
Aleix (Izar 63’) i Frank (Gianluca 63’).

2  MATARONESA

0  PLA D'EN BOET

MATARONESA:  Marcos, Espín (Moya 
46’), Guti, Miguel, Carlos, Hidalgo (Joan 
46’), Jonatan, Nogales (Marc Pérez 62’), 
Palanco (Othman 77’), Marcelo, Aitor 
(Sissoko 67’).
PLA D'EN BOET:  Jairo, Vela (Conejo 
78’), Badji, Ordóñez, Carrasco, Valencia 
(Marquett 58’), Cortés (Joel 46’), Farissi 
(Lluc Pera 46’), Barris, Alhagie, Adama.

2  MOLINOS

2  CABRILS

MOLINOS: Dani Ramos, Mamadou, Jor-
di Cano (Roca 46’), Sergio, Hèctor (Isra 
46’), Artero, Bustos (Toni Martín 57’), 
Joan (Adrián 75’), Aitor (Jorge 57’), Ós-
car i Pereira.

TERCERA
CATALANA

En la jornada festiva de la presentació de 
tots els equips del club, el primer equip es 
va afegir a la festa i va golejar un equip 
clarament inferior. Van marcar Albert 
Garrido, Juako, Aleix Tarrés a la primera 
part, i Frank i Gianluca, a la segona. Al final 
els masnovins van marcar el de l’honor.

L’equip verd no va tenir el dia i els llava-
nerencs ho van aprofitar. Es van avançar 
als 18 minuts i van marcar el segon poc 
després de la represa.

Vilassar Dalt és líder

8a jornada (20/21 d'octubre)

Vilassar Mar B - Arenys Mar ..................sus.
Santvicentí - CERDANYOLA AEiLL .........5-0 
Lloreda - Fund. Montgat ...........................4-1
Montsant - Premià Dalt ............................ 1-5
MOLINOS - Cabrils ..................................... 2-2
CIRERA - Masnou At. ..................................5-1
LA LLÀNTIA - Llavaneres .........................0-3
La Salut - Vilassar Dalt ............................0-0
MATARONESA - PLA D'EN BOET  .............2-0

Classificació 
Vilassar Dalt 19; CIRERA 18; MOLINOS 17, 
Santvicentí 16; Vilassar B 15, Llavaneres 
14; CERDANYOLA i Cabrils 13; PLA D'EN 
BOET 12; Premià Dalt i MATARONESA 11; La 
Salut Badalona 10; Lloreda 9;  LA LLÀN-
TIA, Montsant, 7, Arenys Mar 6; Masnou 
At. 3; Fundació Montgat 1.

9a jornada (27/28 octubre)
PLA D'EN BOET - CIRERA (DS 17h) 
Fund. Montgat- MOLINOS (DS 18:30 h) 
CERDANYOLA - Vilassar B (DS 18 h)
Premià Dalt- MATARONESA (DG 12 h) 
LA LLÀNTIA - Lloreda  (DG 12:15 h)

Un altre derbi, aquesta setmana al 
Pla d'en Boet
Aquesta setmana el derbi toca al Pla 
den Boet, on reben el que ja és segon 
classificat. La temporada passada els 
cirerencs es van imposar per 0-3, però 
aquesta temporada els groc-i-blaus en-
cara no han cedit cap punt a casa seva.

Molinos B és a la zona 
alta de la taula

6a jornada (20/21 octubre)

MATARÓ ATH - Calella. ...........................1-4
Alella - MOLINOS B  ................................ 1-3
ROCAFONDA - Cabrera .......................... 3-2
Vilasar Dalt B- JUVENTUS  .................. 2-4
JUVESPORT - Masnou B ........................0-1

El Molinos B es manté a la zona alta, 
situat amb 15 punts a només tres del 
líder, que és el Calella. Rocafonda va 
sumar els primers punts i surt de la 
cua.
Aquest dissabte a les 19.30 derbi a la 
Llàntia entre Juvesport i Mataró Ath.

La UD Cirera goleja i ja s'enfila fins 
al segon lloc de la classificació

L'equip del Cirera.| FOTO: @UDCIRERA50

4a Catalana

5  SANTVICENTÍ

0  CERDANYOLA AEiLL

CERDANYOLA: Moreno, Àlex (Touré 
46’), Sergi Hernàndez, Ricis, Alimrón, 
Llop, Mas (León 71’), Delgado, Carrasco, 
Aitor Fernàndez (Carmona 61’) i Valle.

L’equip arlequinat va guanyar el derbi grà-
cies als gols marcats al final de la primera 
part per Marcelo, de penal, i Palanco, en 
un interval d’un minut. A la represa van 
controlar bé els atacs visitants.

Poc a dir d’un partit en el qual els 
santvicentins van ser molt superiors a un 
equip que va rebre un gol en fred, que al 
descans perdia 3-0 i que no es va trobar 
mai còmode sobre el terreny de joc.

0  LA LLÀNTIA

3  LLAVANERES

LA LLÀNTIA:  Joan, Llavero (Bertolín 
75’), Sergio Andrada, Salvia (Guedes 
75’), Paby, Ismael, Traoré (Yusupha 50’), 
Saiku, Jerreh, Bilal (Sergio Garcia 46’), 
Said (Armas 75’).

L’equip blanc-i-blau va deixar escapar 
dos punts al tram final d’un partit que 
semblava tenir controlat. Bustos havia 
avançat aviat l’equip local, però va repli-
car de seguida l’equip visitant. Al cap d'un 
quart d'hora de la represa, Pereira va fer 
el segon, però quan faltaven cinc minuts 
va arribar l’empat, quan l’equip visitant 
jugava en inferioritat.

TOTESPORT 1545.indd   9 24/10/2018   13:13



el Esporttot FUTBOL SALA

Divisió d'Honor 
Catalana Fem.
Tres de tres del 
femení del Futsal 
Aliança Mataró

Tercer partit i tercera victòria del sènior 
femení del Futsal Aliança Mataró, que 
aquesta setmana va guanyar 3 a 4 a 
la pista del Jesús Maria de Barcelona. 
Després d’aquest triomf, les mataronines 
comparteixen el lideratge amb Les Corts,  
que també compta per victòries tots els 
partits que ha disputat. Les mataroni-
nes, al minut 7’ de joc, ja guanyaven 
0 a 2 gràcies als gols d’Anna Munné i 
Geraldine Gamma, però les locals, amb 
un gol a les acaballes de la primera part 
i amb un altre a l’inici de la segona, 
van fer l'empat. Amb el 2 a 2, l’equip va 
reaccionar i primer Maria Rius i després 
Anna Munné van tornar a posar per 
davant l’equip vermell. Ja en els últims 
minuts, les locals van fer el 3 a 4 i es va 
haver de patir fins a l'últim segon per 
sumar novament de tres en tres. 

3  GRÀCIA

3  SPALL CFS MATARÓ

els juvenils Oriol Roy, Adrià Dorca 
i Abel Rangel. El gran protagonista 
va ser Pol Roy, autor dels tres gols 
dels groc-i-negres. L'SPALL segueix 
cuer de la 3a Catalana, empatat 
amb el Montsant, i rep diumenge 
a les 13.15 h al Vallseca.  

Les noies, victòria i líders
Les noies de l'SPALL van guanyar 
el FS Palafolls per un contundent 
3-0. L'equip suma 7 punts de 9 
possibles i líders provisionals de 
la 2a Catalana femenina.

Després de dues jornades seguides 
sense conèixer la victòria i d'ha-
ver perdut el lideratge, el Futsal 
Aliança Mataró es va retrobar amb 
la victòria després de superar per 
1 a 4 el FS Cerdanyola. La victòria 
els permet ser segons a la taula.

Els mataronins, que volien re-
fer-se de la darrera derrota a casa, 
van sortir amb moltes ganes i al 
descans ja guanyaven 0 a 2 gràcies 
als gols d’Alejandro Medina i de Joel 
Ciscar. A la represa, els locals van 
retallar diferències i van disposar 
d’ocasions per empatar el matx, les 

El Futsal Aliança Mataró torna 
al camí de la victòria

2A DIVISIÓ B
Grup 3
A un punt del líder 
Castelldefels
6a jornada (20 d'octubre)
Salou-Manresa .......................................4-5
Pallejà-Escola Pia .................................. 2-5
Barceloneta-Bellsport .......................... 1-3
Segorbe-Las Palmas ............................ 2-5
Terrassa-Cavauto .................................... 1-1
Santa Coloma-CANET ........................... 5-2
Sabadell-Castelldefels .......................... 1-7
Cerdanyola-FUTSAL ALIANÇA .............1-4

Classificació 
Castelldefels és líder amb 16 punts, 
Manresa, Hospitalet i FUTSAL ALIANÇA 
MATARÓ, 13 punts; Escola Pia, 12 punts; 
CANET, 10 punts; Sabandell, 9 punts; Las 
Palmas, 8 punts; Pallejà, Santa Coloma 
i Cavauto, 7 punts; Cerdanyola, 6 punts; 
Salou, 5 punts.

7a jornada (27 i 28 d'octure)
Ara aquesta setmana l’equip mataroní 
juga dissabte a les 18:15 hores a la pista 
del Manresa, el vigent campió de la 
categoria i un dels equips més potents 
del grup III de la 2a B.  

1  CERDANYOLA

4  FUTSAL ALIANÇA

ALIANÇA MATARÓ:  Isaac Fernandez, 
Pol Novo, Alejandro Medina (1),  Llibert Ca-
nal, Joel Ciscar (2), Miquel Puig (1), Paquito 
Pares, Pol Tolrà, Pablo Fernandez,  Rafael 
Berlanga (1), Alagi Toure. 

Primer punt de l'Spall amb
 hat-trick de Pol Roy

Victòria a fora. | ARXIU

Primer punt groc-inegre. | ARXIU

L'SPALL Ciutat de Mataró va pun-
tuar per fi  dissabte a la tarda a 
Gràcia, i va aconseguir un 3-3 agre-
dolç, ja que els groc-i-negres van 
arribar a manar per 1-3 al marcat. 
L'equip va veure com debutaven 

més clares, dos llançaments de deu 
metres que el porter mataroní va 
aturar salvant el seu equip.

Ja en el darrer minut de joc, amb 
els locals jugant amb porter juga-
dor, van arribar l’1 a 3 de Miquel Puig 
i el defi nitiu 1 a 4 de Joel Ciscar.
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El Caliu doblega el Barça

El CV Mataró Caliu es va retrobar amb la victòria en 
la 1a Catalana de voleibol en el que va semblar una 
història interminable. Va ser un partit llarguíssim con-
tra el Barça CVB, que, per segona setmana consecu-
tiva, es va decidir en el cinquè set. Però en aquesta 
ocasió amb 244 punts, quan la setmana anterior se 
n'havien disputat 200 amb els 3 punts a favor. Les 
jugadores del Mataró Caliu aquesta vegada no van 
defallir i van encarar el cinquè set amb optimisme 
per mirar de sumar la tercera victòria de la tem-
porada. L’últim set també va ser molt igualat, però 
aquest cop la sort va somriure l'equip mataroní, que 
va aconseguir tancar el parcial per 16 a 14 i guanyar 
un partit interminable per sumar 2 punts que situen 
provisionalment el Mataró a la segona posició de la 
classifi cació de la Primera Divisió Catalana. 

Dissabte, el CV Mataró – Caliu visita el Prat, l’únic 
equip de la categoria que encara no ha puntuat. 

El partit va ser la història interminable. | JOSEP MARTINEZ

Primera victòria a fora

El Rugby Club Mataró va obtenir la seva segona vic-
tòria consecutiva a la fase prèvia (la primera com 
a visitant) per entrar a la Divisió d'Honor Catalana, 

L'equip mataroní va sortir amb molta intensitat al 
camp del Sant Cugat B i va aconseguir un assaig en 
els primers minuts. A partir de llavors, va controlar 
la situació i va acabar guanyant per 32-38. Aquest 
resultat situa l'equip mataroní en la quarta plaça, 
que ara mateix li donaria el dret a jugar la fase fi nal 
de la Divisió d'Honor Catalana. Dissabte que ve, a 
les 20 hores, l'equip mataroní tindrà un partit clau 
al Municipal del Camí del Mig contra el 5è classifi cat 
el CRC Terrassa.

El partit a Sant Cugat. | @MARCGODOYRIBAS

Cauen davant del líder

A la quarta jornada de la Divisió d’Honor masculina 
de tennis taula, i en el seu tercer partit, l’equip del 
Quadis CN Mataró va patir la primera derrota de la 
lliga davant el líder. Un potent Irún B es va imposar a 
Mataró per 1-5, tot i el debut en l’equip mataroní del 
francès Clement Chobeau, que va ser l’autor de l’úni-
ca victòria local. Xavier Peral i Yordi Jason Ramos en 
aquesta ocasió no van poder sumar.

L’Irún B és líder amb 10 punts (en 5 partits), davant 
de l’Errenteria amb 6. L’equip mataroní és en un grup 
de cinc equips igualats en el tercer lloc amb 4 punts. 
Aquest cap de setmana serà intens amb tres partits: 
Valladolid (dissabte, 11 hores), Burgos (dissabte, 18 
hores) i Torrelavega (diumenge, 11 hores).

Derrota contra un rival millor. | ARXIU

L'Iluro segueix a zero

L’equip taronja masculí va perdre el segon partit de 
la lliga de 1a Catalana al camp del Rimas egarenc per 
2-0. L’Iluro HC és cuer amb zero punts i el pròxim 
dissabte es desplaça al camp del Pedralbes, que és 
un dels equips que encapçalen la classifi cació amb 
4 punts. A veure si poden donar la sorpresa.

Per la seva banda, l’equip femení, que juga a 2a 
Catalana, va guanyar en la primera jornada contra 
el RC Polo per 1-0.

Mal inici d'any per a l'hoquei masculí. | ARXIU

www.eltotesport.com |  P. 11VARIS
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La Regata El Tot Mataró omple el litoral de velers i molt nivell de flota

Un any més el cap de setmana passat es va cele-
brar, en el nostre litoral, la ja tradicional Regata 
El Tot Mataró de creuers, en la seva 24a edició. La 
fl ota, amb quasi 40 creuers, sortia de Mataró dis-
sabte cap al port de Blanes amb un vent de llevant 
de 12 a 18 nusos d'intensitat, que va obligar els pa-
trons i les tripulacions a esforçar-se de valent en 

Un moment de la regata. | CED.

Bones actuacions del CN Mataró al Triatló 
Sprint de Vilanova

El cap de setmana passat es va 
disputar la penúltima prova del 
calendari de triatló, una de les clàs-
siques: el Triatló Sprint de Vilanova 
i la Geltrú, que va comptar amb 
més de 600 participants.

El més destacat per part dels 
triatletes del CN Mataró, entre els 
nois, va ser Jordi Fernàndez, que 
va aconseguir l'11a posició fi nal 
amb un temps de 55:37. El veterà 
Jose Luis Cano va ser el 21è i va 
guanyar en la seva categoria V2 

L'equip del Centre Natació Mataró a Vilanova i la Geltrú. | CED.

(57:38) i Luis Diogo va arribar el 
43è (59:40). Van completar l’equip 
Nicolau, Sayago i els cadets Adrià 
i Robert de Moya.

En noies les coses encara van 
anar millor i Alexandra Cassan va 
ser la 4a classifi cada absoluta amb 
1:02:18, Joana Martínez va ser la 19a, 
i va guanyar en la seva categoria  
(V1) amb 1:10:28. Un problema amb 
el xip de la júnior Maria Andreu va 
impedir la victòria per equips, que 
queda pendent d’una reclamació.

les moltes maniobres i bordades en tenir el vent en 
contra. La mateixa nit, al Restaurant de CV Blanes 
es va celebrar un sopar de germanor per a tots els 
participants. Diumenge es va donar la sortida cap a 
Mataró, amb nul·la absència de vent. Al cap de poc 
temps, però, la intensitat va anar pujant progressi-
vament fi ns a donar un sud-oest que també va obli-
gar la fl ota a cenyir a rabiar a la tornada, cosa que 
va obligar totes les embarcacions a fer el doble de 
milles en les dues regates. Un any més, ha estat un 
gran cap de setmana nàutic, amb vent, bon temps 
i grans navegants. Enhorabona per la gran organit-
zació del Club Vela Mataró i gràcies a la inestima-
ble col·laboració del Club Vela Blanes, Port Mataró, 
Jutges de Regata i a tots els regatistes participants.

Clasificacions: Grupo 1 S.ADOS: 1º X-35 ‘Comet@’ de Lluis Blanchar, 
2º GS-50 ‘Marjuin’ de Pere Roquet, 3er Bav 35M ‘Caront’ de Rafael 
Margalef. Grupo 2 S.ADOS: 1º First 32 ‘Blue Star’ de Alfredo Saenger, 
2º First 27 ‘Birablau’ de Vicent Gonnord, 3º Puma 34 ‘Aroha’ de Pere 
Frutos. Grupo 3 Tripu.1: 1º X-41 ‘Máximo’ de Maribel cadenas, 2º DK 
46 ‘Hydra’ de Oscar Chaves, 3º X-46 ‘X-Merit’ de Tito Moure. Grupo 
4 Tripu2: 1º D-40 ‘Petrus’ de Josep Álvarez, 2º Bav 35 M ‘Mágica’ de 
Marco Corno, 3º SO 36 ‘Ithaca’ de Ferran Anguita. Grupo 5 Tripu.3: 1º 
First 31.7 ‘Amarena’ de Giancarlo Nichilo, 2º RO 440 ‘Frescachón’ de 
Pablo Sánchez, 3º RO 330 ‘Jac’, Grupo 6 Rating Est.: 1º Azzuree 40 
‘Ves Que Vinc’ de Joan Piña, 2º First 36.7 ‘Tete’ FRANCESC PRARÉS, 

8 medalles del 
Hwarang 

Bons resultats del Club Hwarang 
de Taekwondo als Campionats de 
Catalunya de Poomsae del 14 d'oc-
tubre. De 12 competidors, 8 van 
guanyar medalla. Eva Maderuelo 
va guanyar l'or en categoria in-
fantil femenina a elit, i en promo-
ció infantil, van reeixir Elsa Pons, 
or en aleví; Maria Navarro, bronze 
en aleví; Arnau Federico, or cadet; 
Sílvia Rog i Laia Maynou, bronzes 
en cadet, i Sandra Moreno, or en 
júnior. A sincronitzar, or per a Maria 
Navarro, Alba Manxa i Elsa Pons, 
cadets i plata per a Paula Luque, 
Iris Vilardaga i Sílvia Roig, en cadet. 

el Esporttot VELA / TRIATLÓ
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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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Golfes: sessions a partir de les 00.00 
Matinals: sessions abans de les 13.00 
Estrena  · En verd: sessió 3D 
En vermell: Dis., diu. i festius

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

La buena esposa (27 i 29 oct.) 18:00 i 20:00 [VOSE] (1 nov.) 20:00

Gauguin, viaje a Tahití 20:00 (1 nov.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Pesadillas 2   16:00  18:30  20:30  22:30       

La noche de Halloween   16:15  18:20  20:30  22:40

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

La sociedad literaria y el pastel...  16:00  17:45  20:10  22:30       

Escuela de fracasados 20:00  22:15       

La casa del reloj en la pared 18:15  20:15       

First man 19:15  22:00        [dv.+dl.-dj.] 19:40  22:20       

La sombra de la ley 22:40        [dv.+dl.-dj.] 22:20       

Ola de crímenes 16:15  22:40       

Ha nacido una estrella  20:00  22:20       

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

Christopher Robin  17:45   [dg.] 16:10     [dv.+dl.-dj.] 18:00

Johnny English 16:00   [dv.+dl.-dj.] 22:40

Petra      17:10  [dv.+dl.-dj.] 17:45       Smallfoot 16:00  18:00       

Malvada guineu ferotge (Cicle Cinc) [ds.] 16:15

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

Dos mujeres  (27 oct.) 21:00    (28 oct.) 19:00    (29 oct.) 20:00

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

El fotógrafo de Mauthausen  12:10  19:00  21:30  00:50

 [excepte ds.-dg.] 16:30

Pesadillas 2  12:15  16:00  18:15  20:30  22:40  00:45

La noche de Halloween  12:00  16:00  18:05  22:40  01:00          

 [exc. dm.] 20:20         [dm. VOSE] 20:20         [VOSE] 12:20

La sociedad literaria y el pastel de piel de patata  
 12:00  16:15  19:00  00:30          

 [exc. dm.] 21:45         [dm. VOSE] 21:45         [VOSE] 12:20

Escuela de fracasados 12:10  16:40  19:10  21:40  00:40

Matar o morir (peppermint) 16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Slender man 16:00  18:10  20:20  00:50

La sombra de la ley [excepte ds.-dg.] 16:20

La casa del reloj en la pared 12:15  15:50  18:05  20:25

Smallfoot 12:00  16:00  18:15

First man  19:00  22:00  00:00

Ola de crímenes 22:35  00:45       [excepte ds.-dg.] 16:00

Ha nacido una estrella 12:00  16:20  19:10  00:15          

 [exc. dm.] 22:00         [dm. VOSE] 22:00

Venom 12:00  16:30  19:00  00:00 [exc. dm.] 21:30 [dm. VOSE] 21:30

Christopher Robin 12:15

Johnny English 16:30  20:30  22:45           

La monja 00:45 

Gru, mi vollano favorito  16:00

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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  L’estrena en sales de Climax, 
del cineasta argentí resident a 
França Gaspar Noé, ha rebut una 
oportuna i important empenta 
gràcies a l’obtenció del premi a 
Millor Pel·lícula de la secció ofi cial 
del 51è Festival Internacional de 
Cinema Fantàstic de Catalunya-
Sitges 2018. Climax repassa el dis-
bauxat trajecte que va d’una festa 
celebrativa i lúdica a l’horror del 
buit i el col·lapse en una llarga i 
agònica vetllada musical. Es tracta 
d’un malson lisèrgic durant una nit 
de gresca mal païda inspirat, lliu-
rement, en uns fets tràgics que van 
sacsejar l’opinió pública francesa.
      Climax resulta espaterrant en la 
seva arrancada gràcies a unes acla-
paradores i antològiques coreogra-
fi es de ball urban dance –dirigides 

Llarga és la nit

pel director de fotografi a Benoît 
Debie–. Progressivament, s’esvaeix 
la seva espurna orgiàstica, quan els  
protagonistes de la rave deambu-
len esmaperduts sota els efectes 
indesitjats d’una ingesta tòxica 
adulterada per un local convertit 
ara en un avern.
       La transgressió o l’afany de 
provocació de Noé es dilapida en 
un temps repetitiu i delirant en 
tota la seva segona part, entre-
gada al caos i el desori, però això 
no impedeix que aquest arrauxat 
i estimulant fi lm del director de 
treballs com Love o Enter the Void 
es mostri com una obra realment 
hipnòtica, alhora que contundent i 
angoixant, en un descens col·lectiu 
als inferns d’un mateix en un espai 
únic convertit en un clos carcerari.
 

  

Pregunta de la setmana
Quina coneguda sèrie històrica 
va protagonitzar Michelle 
Jenner?

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

Resposta del núm. 1838
"La catedral del mar"

Guanyadors:
• Alba Trias Cano
• Joana Ruiz Oller

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 ‘Climax’, 
de Gaspar Noé

núm. 1840 del 26 d'octubre a l'1 de novembre de 2018
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Cinemes Les estrenes

LA NOCHE DE HALLOWEEN

Nova seqüela de la sèrie iniciada per 
John Carpenter, la quarta des del 1978. 
Altre cop la nit de Halloween torna a 
posar cara a cara la Laurie i en Michael, 
quatre anys després que ella s'escapés 
de la seva matança anys enrere.
Direcció: David Gordon Green.
Intèrprets:  Nick Castle,  Jamie Lee 
Curtis,  Judy Greer,  Miles Robbins.
109 min

PESADILLAS 2: NOCHE DE 
HALLOWEEN

Més de 400 milions d'exemplars de 
llibres venuts fan evident que aquests 
malsons narrats han triomfat entre el pú-
blic, que ara tindrà als cinemes la rèplica 
de comèdia d'aventures la nit del 31.
Direcció: Ari Sandel
Intèrprets:  Madison Iseman,  Wendi 
McLendon-Covey,  Jeremy Ray Taylor.
90 min

QUIÉN TE CANTARÁ

Una mare que es desviu per cuidar la 
seva filla malcriada s'evadeix de nits en 
un karaoke. La sort fa que l'escullin per 
permetre que la seva cantant preferida, 
que ha tingut un accident i ha perdut la 
memòria, torni a ser ella mateixa.
Direcció: Carlos Vermut
Intèrprets:  Najwa Nimri,  Eva Llorach,  
Carme Elías,  Natalia de Molina.
124 min

EL FOTÓGRAFO DE 
MAUTHAUSEN

Francesc Boix va ser un pres del camp 
de concentració que clandestinament va 
salvar molts negatius que serien clau, 
posteriorment, per testimoniar als judicis 
de Nuremberg les pitjors atrocitats nazis.
Direcció: Mar Tarragona
Intèrprets:  Mario Casas,  Alain Hernán-
dez,  Frank Feys,  Rubén Yuste.
112 min

LA SOCIEDAD LITERARIA Y EL 
PASTEL DE PIEL DE PATATA

La Juliet és una escriptora que acaba 
fent coneixença amb els residents de 
l'illa de Guernsey, al canal de la Mànega, 
i que acaba per escriure les peripècies 
de la II Guerra Mundial en aquest lloc.
Direcció:  Mike Newell
Intèrprets: Lily James,  Michiel Huis-
man,  Glen Powell,  Jessica Brown.
123 min

UN DÍA MÁS CON VIDA

Animació per a adults per posar traç 
al relat autobiogràfic del gran Ryszard 
Kapuscinski, que va viure 'in situ' els 
darrers dies d'Angola com a colònia por-
tuguesa i les consegüents guerres civils 
d'aquell procés de descolonització.
Direcció: Raúl de la Fuente,  Damian 
Nenow
80 min
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El tortell més 
original de tots
Gastronomia: Redacció

  La dolçor d'aquestes dates, en ple epicentre 
de la tardor, té a Mataró un element més que 
altres ciutats no tenen: el sabre de Sant Simó. 
Aquest diumenge és 28 d'octubre i això vol dir 
que tant a l'esplanada de l'ermita marinera, al 
barri de l'Havana, com en altres establiments, 
pastisseries i fl eques de la ciutat podrem trobar 
el tradicional tortell.

La forma
El tortell de Sant Simó és un tortell amb forma 
de sabre que s'associa als pirates de qui l'ermita 
vol defensar la ciutat. La idea del sabre va sorgir 
fa uns 300 anys, des de la confraria de pastissers 
de Mataró del moment, els quals van decidir fer 
un tortell en forma de sabre que simbolitzés la 
lluita entre pirates i mariners.

Per Sant Simó, sabres

taulataulaA taulataulataula
Per Sant Simó, sabresPer Sant Simó, sabres

taula
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Dolços 
únics de Tots 
Sants
Gastronomia: Redacció

 La festa de Tots Sants, i la tardor en 
general, seria ben diferent sense les tres 
menges estrella d’aquesta època: les cas-
tanyes, els panellets i els moniatos. Tant les 
castanyes com els panellets són productes 
de temporada, i per això es consumeixen 
des d’antic per aquesta època. Són fets 
amb ingredients de llarga durada, com ara 
la fruita seca, i això els lliga amb l’eterni-
tat i el culte als morts que es ret durant 
aquests dies.

Avui dia les castanyes han estat força re-
legades a la festivitat de Tots Sants, però 
antigament, sobretot abans del descobri-
ment d’Amèrica, s’empraven en el lloc que 
ara ocupa la patata. Eren freqüents en 
cremes, guisats i com a acompanyament 
de plats de carn. Actualment, encara sub-
sisteixen en algunes receptes tradicionals 
de la cuina catalana. 

El panellets

AA taula
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El de pinyons, 
l'estrella

La tradició es manté i cap pane-
llet fa ombra al de pinyó. Segons 
dades del gremi, tres de cada qua-
tre panellets que es venen con-
tenen aquest ingredient. La resta 
mantenen les varietats habituals 
però hi ha propostes noves, com 
els de fruita de la passió o mango. 
Els preus de venda oscil·len en-
tre els 40 i els 55 euros per quilo.

La raó del preu
El bon panellet surt dels millors 
obradors i el preu s'explica perquè 
el pinyó i l'ametlla són cars i, tot 
i que sembla fàcil, fer-los porta 
molta. 

Els millors panellets,

El clàssic de la nit de la castanyada
Sucre, rovell d’ou i farina d’ametlla són els ingredients bàsics per fer pane-
llets, els dolços de massapà tradicionals de Tots Sants. Els més típics són els 
de pinyons i els d’ametlla, però també són molt freqüents els de cafè, els de 
coco ratllat i els de codonyat, un altre producte de la tardor. Però en el món 
dels panellets, com ja passa amb molts altres dolços tradicionals, la innova-
ció és constant i els pastissers cada any creen gustos nous i combinacions 
atrevides.

Els artesans de fl eques i pastisseries que elaboren pa-

nellets coincideixen a assegurar que el secret són els bons ingredi-

ents per a la massa i també la temperatura  elevada del forn

als millors obradors

núm.1850 del 26 d'octubre a l'1 de novembre de 2018
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Després de l’èxit de les edicions anteriors, dissabte, 27 d'oc-
tubre, torna el Nit de Tapes i Música al Mercat Municipal 
de Caldetes i tothom està convidat a degustar les tapes 
més delicioses a partir d’1 euro. Des de les 20.30 h i fi ns 
les 24 h, el mercat municipal obrirà les portes per oferir 
les tapes dels diferents comerços. El Tapes i Música és una 
iniciativa del mercat que, amb el suport de l’Ajuntament, 
vol donar a conèixer els seus productes en un ambient 
festiu. La vetllada anirà acompanyada de música en di-
recte, que anirà a càrrec del Dj Fidel.

Dissabte a Caldetes
Nit de tapes i música

Un origen 
de caràcter 
religiós
Gastronomia: Redacció

 Cal situar l'origen dels pane-
llets al segle XVIII, quan tenien 
un caràcter sacramental.

Per Tots Sants, els campaners 
havien de tocar a difunts tota 
la nit perquè ningú no s'obli-
dés de resar per les ànimes del 
purgatori i pels fi dels difunts. A 
mitjanit veïns i feligresos s'apro-
paven a l'església i compartien 
amb els campaners fruits secs, 
galetes, dolços i vi dolç per do-
nar-los forces per seguir tocant 
les campanes. D'aquest costum 
deriva la castanyada, festa en 
la qual es consumeixen aquests 
dolços anomenats panellets i 
les castanyes.

El panellets

AA taula
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Nova etapa del 
Rebreg: ara 
també a la nit
Gastronomia: Redacció

 El Rebreg és un dels locals més coneguts 
de la plaça de Cuba. Ja fa sis anys que els que 
passen per aquesta cèntrica plaça mataroni-
na troben una cafeteria amable on s'està bé 
per poder esmorzar, fer el vermut o el cafè. 
Especialment els dies de mercat, el Rebreg 
és un fi x en les rutes de molts mataronins, 
que tiren de la seva àmplia carta d'entrepans 
i rebosteria o trien prendre un suc, un cafè o 
un te amb llet –de totes les tipologies– en un 
local acollidor i tranquil.

Aquest espai ha començat, a més, una nova 
vida. I és que a més del que podríem anome-
nar Rebreg de dia entrem ara a la dimensió 
del Rebreg de vespre i nit com a alternativa 
ideal per a les nits de dimecres a dissabte a 
partir de dos quarts de vuit de la tarda. Al 
rovell de l'ou.  

A la Plaça de Cuba
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El Rebreg entra amb força a la nit de la plaça de 
Cuba. Pot ser una bona elecció per anar sopar de 
forma ràpida, amb una carta àmplia on trobarem la 
nostra combinació preferida –com la de sobrassada 
amb brie, que és una de les que més agraden– a més 
d'altres opcions per completar l'àpat amb tapes o 
racions. També hi podem fer les primeres copes o 
quedar de forma distesa en parella o grups.

El Rebreg també pot ser el nostre nou local per 
seguir el futbol i altres esports en bona compa-
nyia. En defi nitiva amplia horaris per oferir tam-
bé de vespre i nit el seu bon tracte amb els clients.  

Horari: Matins de dilluns a divendres de 8 h a 

13.30 h i dissabtes de 8 h a 14 h

Nit: dimecres a dissabte, a partir de les 19.30 h 

Bon tracte i 
local acollidor

Entrepans amb 
pa de coca

La zona de moda
La zona de la plaça de 
Cuba està d'enhorabo-
na. És un epicentre de 
locals per sopar que ara 
dona la benvinguda a 
aquesta nova etapa del 
Rebreg com a alternati-
va a fer-hi un entrepà o 
tapa ràpida, en parella 
o grup.

Per menjar: A la carta del Rebreg hi trobarem 

una àmplia selecció d'entrepans que tenen, com 

a comú denominador, l'aposta per un pa de coca 

boníssim. Aquesta és la base sobre la qual trobem 

tant entrepans calents com freds amb embotits, 

vegetals, formatges, ibèrics... També són recomana-

bles les taules d'embotits amb pa amb tomàquet.

Tapes excel·lents: Per completar el nostre àpat 

també podem tirar de la seva truita de patates, 

d'amanides, de 'nachos' amb guacamole o ched-

dar, hummus, torradetes amb paté de foie o les 

costelles de porc amb salsa barbacoa. 

Per a beure: Podem triar vi a copes –2 de catalans 

i un rioja–, cerveses d'importació i una àmplia carta 

de gintònics per a iniciar la nostra nit. 
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arimanymariona

guanya
el premi de
ca la ceci

"Ruta de la tapa"

sandraruizlorente

guanya
el premi de
seis sentidos

"Torrada de sobrasada con queso y uvas"

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

El Concurs d'Instagram del #totataula se-

gueix sumant desenes de fotografies cada 

setmana, premiades amb els suculents 

premis que els establiments col·laboradors 

els proporcionen. S'està consolidant una 

gran comunitat 'iger' que no dubta a com-

partir les millors fotografies dels seus plats 

o menús. I ens encanta!

Recordeu que per poder participar en el 

concurs i aspirar als premis és imprescindi-

ble seguir a @totmataro a Instagram.

Els premis es publiquen cada dimecres a la 

web Totmtaro.cat

CONCURS

#totataula
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natiiiva

guanya
el premi de
the open pizza

"El dijous toca un bon plat d'arròs"

glosope

guanya
el premi de
sushi ya

"Buddah de rúcula, garbanzos y steaks de 
colifl or"

albertdla

guanya
el premi 
pizza ya

"Delish food"

luxegraupix

guanya
el premi de
tubau

"Monday breakfast"

núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018
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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
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Ingredients per a la massa:
• 200 g de farina de blat integral
• 150 g de margarina d’oli d’oliva
• 800 ml d’aigua
• Un polsim de sal

Ingredients per al farcit:
• 400 g de tofu sedós
• 400 g de cirerols
• 2 cullerades d’oli d’oliva
• 1 cullerada de midó
• 1 cullerada de sal
• 1 cullerada d’herbes provençals
• 1 cullerada de cúrcuma
• Un polsim de nou moscada
• Un polsim de pebre

Elaboració
1. Barreja tots els ingredients per fer la massa de la quiche. 

Pasta-la bé, cobreix-la amb film transparent i deixa-la a la 
nevera durant 30 minuts.

2. Renta els tomàquets, talla’ls per la meitat i posa’ls a 
escórrer.

3. Cobreix una safata per a forn amb oli d’oliva i escampa-hi 
farina. Encén el forn a 200 ºC i deixa que es preescalfi.

4. Estira la massa freda en una superfície enfarinada, col-
loca-la a la safata, fes una vora d’aproximadament 1 cm i 
trepitja-la diverses vegades amb una forquilla.

5. Deixa-la a la reixeta central del forn durant uns 10 minuts.
6. Per al farcit, posa a la gerra de la batedora el tofu sedós, 

l’oli d’oliva, la sal, la cúrcuma, la nou moscada i el midó. 
Bat-ho fins a obtenir una pasta suau.

7. Assaona-ho bé amb herbes provençals i pebre, aboca la 
barreja a la safata sobre la massa precuita, distribueix-la 
uniformement i col·loca els cirerols per damunt.

8. Col·loca la safata a la graella central, abaixa la temperatu-
ra a 175 ºC i enforna-ho durant 15 minuts més.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

QUICHE VEGANA DE
CIREROLS

Quiche vegana de cirerols, una recepta per con-
querir tota mena de paladars que ens proposen 
els nostres companys de viatge de Taifun.

De gust dolç i aparença atractiva, els tomàquets 
de la varietat cherry, també anomenats cirerols, 
enriqueixen aquesta quiche amb vitamines i 
antioxidants.

Recepta patrocinada per: 

LA RECEPTALA RECEPTA
DEDE

23
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"Segons el ritu jueu o musulmà, no pots ser enter-
rat en un nínxol ni de forma vertical. Ha de ser sota 
terra", explica Abdessamad El Bakali, portaveu de 
l'associació mataronina Al Ouhda. I tot i que la llei 
catalana de serveis funeraris del 1997 obliga els ajun-
taments a oferir aquest servei de forma universal 
a tots els seus ciutadans, això no es compleix a la 
capital del Maresme, on els creients d'aquestes dues 
religions no tenen opció de ser enterrats a la ciutat.

Així, als cementiris de Mataró, els creients mu-
sulmans o jueus no poder ser enterrats segons els 
seus preceptes i han de buscar alternatives. La més 
habitual, expliquen des de les associacions, és pa-
gar una assegurança d'uns 50 euros anuals per 

poder repatriar el cadàver al país d'origen. És fre-
qüent entre els mataronins d'origen magribí dis-
posar d'una pòlissa per repatriar les seves restes 
mortals, però a vegades sorgeixen problemes. "El 
conflicte vindrà en un futur, amb els nostres fills", 
recorda El Bakali. "Ells ja no s'identifiquen amb els 

Aquesta setmana els cementiris 
municipals s'omplen de visitants 
amb motiu de la festivitat de Tots 
Sants. Durant tota la setmana, els 

cementiris de Mataró posen en marxa un dis-
positiu especial i amplien horaris. Centenars de 
familiars visiten tant el dels Caputxins com el 
de Les Valls. Però els ciutadans que pertanyen 
a religions com ara la jueva o la musulmana 
no tenen opció a ser enterrats a Mataró. Tot i 
haver-hi un projecte sobre la taula, les entitats 
promotores i ERC, el grup municipal impulsor de 
la proposta, esperen veure l'espai materialitzat 
durant la pròxima legislatura.

Cementiri de Collserola de Barcelona  CEDIDA 

Descans
en pau
desigual
Falta habilitar un espai per 
a enterraments no catòlics

REPORTATGE
Text: C. Comas / Anna Galdon

Fotos: Arxiu
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països d'origen dels seus pares. Practiquen la reli-
gió musulmana, però no tenen una forta connexió 
amb països com el Marroc o Egipte. Ells voldran 
ser enterrats aquí, com a mataronins", sentencia. 

Proposta sobre la taula

L'únic grup municipal que reclama un canvi és 
Esquerra Republicana de Catalunya. Des del 1999 
hi ha un projecte fet per l'Ajuntament i des del 2016  
la proposta surt als pressupostos. Però no es con-
creta. ERC reclama que es compleixi la llei, ja que 
consideren que és un tema important. "Cal que tots 
hi reflexionem", apunta Francesc Teixidó, cap del 
grup municipal, que afegeix: "Tot mataroní ha de 
tenir l'opció de ser enterrat a la seva ciutat, sigui 
de la religió que sigui".

L'opció que hi ha 
sobre la taula és la 
de crear un espai 
al cementiri de Les 
Valls dedicat a ritus 
no cristians

Tot i que no es portarà a terme durant aquesta 
legislatura, i s'espera que es materialitzi a partir de 
la vinent, l'opció que hi ha ara sobre la taula és la 
de crear un espai al cementiri de Les Valls dedicat 
a ritus no cristians. Ara mateix està en marxa un 
grup de treball per estudiar com materialitzar-ho 

"Els nostres fills ja no tenen una  
forta connexió amb països com el 
Marroc o Egipte. Ells voldran ser  
enterrats aquí, com a mataronins" 
- Abdessamad El Bakali

i, segons els involucrats, avança en bona direcció. 
"Sabem que legalment i jurídicament es pot fer 
sense problemes, així que estem en una fase inicial 
d'estudi, mirant amb detall com es van dissenyar i 
com funcionen avui altres experiències a Catalunya", 
explica El Bakali.
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Altres models

Actualment tres municipis catalans disposen d'es-
pais diferenciats per als enterraments. Barcelona té 
un espai a Collserola per a musulmans i jueus i dos 
recintes per a enterraments jueus als cementiris de 
Sant Andreu i Les Corts. Terrassa i Manresa, en canvi, 
tenen un espai dedicat només a la fe musulmana. A 
la capital del Bages es calcula que un enterrament 
val la meitat que la repatriació, que acostuma a tenir 
un cost d'entre cinc i sis mil euros.

Proposta de municipalització

La primera pregunta que sorgeix quan es parla d'un 
espai destinat a l'enterrament de persones de ritus 

diferents del catòlic és la del cost econòmic. "Aquí 
ja obrim un altre tema", explica Teixidó. Parla de 
la possible municipalització dels serveis funeraris 
mataronins. Actualment, tothom que vulgui ser en-
terrat ha de pagar el cost a una empresa privada. 
Passaria el mateix amb els musulmans o jueus que 
volguessin fer ús de l'espai habilitat al cementiri de 
Les Valls. Hi hauria un cost a pagar, igual que es pa-
guen actualment els nínxols. 

Però aquesta qüestió obre un altre debat: no hau-
rien de tenir els municipis una empresa municipal 
que reduís el cost dels enterraments? En ciutats com 
Barcelona s'està debatent (l'alcaldessa Ada Colau vol 
que el 2020 Cementiris de Barcelona ofereixi enter-
raments a 1.800 euros), i a Mataró, el grup d'ICV-EUiA 
va proposar el 2017 crear una funerària municipal.

Diversitat religiosa a Catalunya

A part d'espais dedicats a la religió musulma-
na a Barcelona, Terrassa i Manresa, i de l'espai 
dedicat al ritu jueu a Barcelona, són pocs els 
espais que integren, a Catalunya, la diversitat 
religiosa del país. Un exemple és el del cementiri 

de les Roques Blanques, al Papiol, a on hi ha un 
espai privat per la fe bahà'í. A banda d'aquest, 
no hi ha cap espai a cap cementiri català per 
a la resta de confessions religioses que recull 
la guia de la Generalitat: des de les esglésies 
evangèliques i ortodoxes fins al budisme, els 
xinesos o els testimonis cristians de Jehovà.
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Per als promotors de la iniciativa, s'hauria de trencar 
el monopoli de Cabré i Junqueras, l'única empresa 
que ofereix serveis funeraris a la ciutat, i permetre 
reduir un 30%-40% el cost global. La forma de fer-
ho, asseguren els ecosocialistes, és a través de la 
creació d'una empresa municipal.

diversitat religiosa en l'àmbit dels cementiris. Una 
guia que recomana als municipis interessats la cre-
ació i gestió d'aquests recintes.

En concret, la Generalitat recomana la creació 
de parcel·les diferenciades per a les religions que 
ho demanin i desaconsella que es creïn amb fons 
públics cementiris separats. La guia també recorda 
que la legislació prohibeix la inhumació sense fère-
tre, un precepte recollit tant en la religió jueva com 
en la musulmana.

Utilitat dels espais en funcionament

Han passat quinze anys des que Manresa disposa 
d'un espai similar, però, segons les dades facilitades 
el 2015, només hi ha tres tombes. De moment, els 
familiars prefereixen repatriar el cos. Ara bé, tal com 
recorda Teixidó, "la ciutat ha d'oferir la possibilitat 
a tot ciutadà de ser enterrat a la seva ciutat, sigui 
quina sigui la seva creença".

Actualment  
tothom que vol ser 
enterrat a Mataró 
ha de pagar el cost 
a una empresa  
privada. Passaria el 
mateix amb els  
enterraments  
d'altres ritus

Llei estatal

La proposta per habilitar aquest espai a Mataró no 
ve de nou. El 1992 els acords estatals de coopera-
ció signats amb les comunitats jueva i islàmica ja 
recollien els drets d'aquestes comunitats en aquest 
sentit, i des de fa uns anys la Generalitat ha elabo-
rat la Guia de recomanacions per a la gestió de la 

 El grup de treball, del qual no forma part ERC 
(els republicans asseguren no entendre la decisió), 
espera que la iniciativa d'habilitar un espai al ce-
mentiri de Les Valls per enterrar persones de ritus 
religiosos com ara el jueu o el musulmà s'inclogui 
als pressupostos del 2020. Si la ciutat de Barcelona 
aconsegueix aquell any municipalitzar els serveis 
funeraris, les mesures implicaran un canvi important 
en l'escenari actual. 

Imatge d'arxiu del cementiri dels Caputxins de Mataró  Daniel Ferrer 
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 Sergio Ruiz 

CEO del Maresme guanya el premi FAGEM

Núria Alsina (Espai Mima'm) guanya la Menció Especial FAGEM al Jove Empresari 
i Francina Bigorra (Fransi) la Menció Especial FAGEM a la Dona Empresària

Empreses: Anna Galdon

  El CEO del Maresme s’ha endut 
el premi FAGEM a la Trajectòria 
Empresarial, que atorga anual-
ment la Federació d’Associaci-
ons i Gremis Empresarials del 
Maresme (FAGEM) i que reconeix 
les empreses que, durant els dar-
rers anys, s'han distingit per la 

seva contribució al desenvolupa-
ment socioeconòmic del territori. 
El Centre Especial de Treball de la 
Fundació el Maresme s’ha imposat 
als altres dos fi nalistes, el setma-
nari mataroní Capgròs i al grup 
de sabateries Pell Tolrà.

 Amb aquest guardó, la FAGEM 
ha volgut reconèixer l'aportació 
d'una entitat sense afany de lucre 

que treballa per a la inclusió en 
el món laboral de persones amb 
algun grau de discapacitat intel-
lectual i compta amb una plantilla 
de més de 270 treballadors, dels 
quals un 75% són persones amb 
alguna discapacitat intel·lectual.

Els altres premiats
En aquesta novena edició dels 

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

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

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

AMB EMPENTA
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Durant l'acte, la presidenta de la FAGEM, Roser Moré, va enaltir 
el paper de l'entitat com a defensora dels interessos del teixit em-
presarial al qual representen i va fer una crida al món educatiu 
i al jovent a acostar-se a les empreses: "Cal que empreses i món 
educatiu anem de bracet per crear vincles escola-empresa i ser 
capaços d'integrar la gent jove al món de l'empresa i l'associacio-
nisme empresarial". Moré va destacar: "En ple quarantè aniversari 
i en plena bretxa generacional, no renunciem a adaptar-nos. Ho 
portem a l'ADN emprenedor i hem d'aconseguir que el jovent ens 
miri i ens reconegui. Volem que segueixin els nostres passos. Que 
ser empresari resulti atractiu per a ells". La presidenta dels gremis 
i associacions empresarials del Maresme va voler defensar també 
el paper dels empresaris. "Ningú no ens pot negar que les socie-
tats es transformen gràcies a la feina que fem a les empreses, amb 
valentia, amb treball, amb gosadia, amb perseverança i amb una 
mica, tot s'ha de dir, d'inconsciència". La XI Nit de l'Empresariat 
del Maresme va reunir 250 empresaris i representants del món 
institucional i empresarial maresmenc i català.

40 anys de la FAGEM

 Sergio Ruiz premis FAGEM, la llavanerenca 
Núria Alsina, alma mater de l'Espai 
Mima'm, un espai de criança res-
pectuosa nascut el 2011 i que vol 
donar suport i acompanyament a 
les famílies i als infants, s'ha endut 
la Menció al Jove Empresari, una 
categoria a la qual opten empre-
saris menors de 41 anys.

En la categoria de Dona 
Empresària, la Menció Especial 
ha anat a parar a mans de Francina 
Bigorra, tercera generació familiar 
al capdavant de la cotilleria Fransi, 
un negoci especialitzat en la ven-
da i confecció de peces a mida i 
personalitzades tant en cotilleria i 
llenceria com en bany que va obrir 
les portes fa 53 anys.

Premi a l'associacionisme
Durant l'acte, que va tenir lloc al 
Restaurant Turó del Sol de Sant 
Vicenç de Montalt, la FAGEM va fer 
entrega també del Reconeixement 
a la Contribució a l'Associacio-
nisme Empresarial al president 
de l'Associació de Marxants del 
Maresme, Martí Ramoneda. 
L'entitat va voler homenatjar 
Ramoneda pels seus vint anys de 
feina en la defensa de l’associaci-
onisme, com a membre de junta, 
vicepresident i, en els últims anys, 
com a president del gremi. 

Reconeixement a la UBM 
D'altra banda, en aquesta edició, 
la FAGEM, que celebra els seus 40 
anys de vida, va voler entregar una 

menció especial a una altra enti-
tat que també està d'aniversari: 
la Unió de Botiguers de Mataró. 
Amb el guardó la FAGEM ha volgut 
homenatjar la feina de la UBM per 

dinamitzar el teixit empresarial 
urbà de Mataró i vetllar per mante-
nir un model de comerç de ciutat 
implicat i compromès amb  el dia 
a dia de la seva societat.

 núm. 1840 del 26 d'octubre a l'1 de novembre de 2018

Empenta 1 i 2 1840.indd   3 24/10/2018   11:29



Germans Homs aposta pel lloguer online
Posa en marxa el sistema BailRental, amb el qual els clients només pagaran el cost 
del lloguer dels dies que hagin utilitzat el material

Cooperativisme: Redacció

 Germans Homs, l'empresa de 
lloguer de maquinària, mòduls i 
bastides, aposta pel lloguer online 
a través del seu nou e-commerce 
basat en el BailRental. BailRental 
(bail: fi ança; rental: lloguer) és un 
nou concepte de lloguer en el qual 
el client només paga online el preu 

de la fi ança i pot utilitzar el produc-
te el temps que necessiti. Serà en 
el moment de la devolució quan 
assumirà el cost total del lloguer 
pels dies que l'hagi utilitzat. 

L'empresa de lloguer de maqui-
nària Germans Homs entén que 
en la majoria dels casos és difícil 
fer aquesta previsió i és per això 
que per llogar a través del seu nou 

e-commerce no caldrà indicar un 
dia de devolució.

Com una botiga online
Aquest sistema trasllada el procés 
habitual de les empreses de lloguer 
de maquinària al món virtual: el 
client selecciona el producte i els 
seus complements, indica un dia 
i un lloc de lliurament o recollida 
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"Per què el client ha de 
pagar per una durada  
determinada quan  
no pot preveure el temps  
exacte d'execució d'una 
feina?", es pregunten des 
de Germans Homs

L'espai de l'economia social

El Pol Cooperatiu del Besòs, 
un referent de l'economia  
social
El dimecres 24 d'octubre es va celebrar la 3a Taula  
Territorial d'Economia Social i Solidària del Maresme amb 
la presència de l'Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord

Economia social: Redacció 

 La tercera edició de la Taula 
Territorial, acte organitzat per 
l'Ateneu Cooperatiu del Maresme, 
va venir marcada per la presen-
tació d'"Experiències de desen-
volupament local cooperatiu: 
Pol Cooperatiu del Besòs", a càr-
rec de l'Ateneu Cooperatiu del 
Barcelonès Nord.

"El Pol Cooperatiu del Besòs, 
serveix com a eina d'articulació 
geogràfica per a totes aquelles 
entitats que formalment no te-
nien relacions al nostre territori. 
Actualment, hi predominen les 
entitats vinculades al sector pro-
ductiu, l'alimentari i la mobilitat 
sostenible", afirma Anna Abellan, 
de La Sargantana SCCL.

Aquest acte també va comptar 
amb la presentació de la "Diagnosi 
de l'Economia Social i Cooperativa 
del Maresme 2018", a càrrec de la 
XES Mataró. Un document que vol 
recollir l'estat actual dels sectors 
amb més presència en l'economia 
social i les entitats que en formen 
part a la comarca, així com po-
sar en relleu les bones pràctiques 
detectades.

La trobada també va servir per 
fer una reflexió estratègica sobre 
el model de la xarxa dels Ateneus 
Cooperatius. Per fer-ho, es va com-
partir el debat sobre el Procés 
d'Ideari d'Ateneus Cooperatius 
2019, treballat conjuntament per 
la Xarxa d'Ateneus Cooperatius de 
Catalunya. Els assistents a l'acte 
van poder fer aportacions a la visió 
i l'estratègia de la xarxa.

Per acabar, també vam poder 
descobrir la nova imatge de l'Ate-
neu Cooperatiu del Maresme, que 
a finals d'aquest mes passarà a ser 
Coop Maresme, amb un nou logo-
tip i també una nova pàgina web. 
Aquests canvis pretenen acostar 
el servei a la ciutadania amb una 
imatge més propera i amb identi-
tat pròpia. Alhora, el projecte vol 
mantenir la seva essència, el seu 
sistema de governança, els ser-
veis oferts i millorar l'arrelament 
al territori.

Informació de contacte
www.ateneucoopmaresme.cat 

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

i una data prevista de devolució. 
Al final, només paga online la fi-
ança i rep o recull el producte on 
hagi indicat.

La data prevista de devolució 
servirà perquè, en finalitzar el pro-
cés, el sistema mostri un pressu-
post aproximat (que podrà des-
carregar-se, imprimir o enviar-se 
per email) i així el client podrà fer 
una estimació de costos.

Tots els productes
El nou e-commerce permet con-
sultar les característiques de tots 
els productes de Germans Homs: 
maquinària per a la indústria i la 
construcció, maquinària de jardi-
neria, maquinària de neteja, mò-
duls i bastides.

A més de la botiga de lloguer 
online, la web presenta altres apar-
tats, com la secció de bastides, en 
què, com que cal un estudi previ 
de les obres per part d'un equip 
de tècnics i arquitectes, es poden 
consultar les aplicacions de les 
estructures realitzades i sol·licitar 
assessorament i pressupost per 
al lloguer i muntatge. També hi 
ha una secció de taller, on es pot 
demanar cita i pressupost per a la 
reparació de maquinària.

L'empresa, fundada el 2010 pels 
germans Vicenç i Marc Homs, llan-
ça el nou sistema de BailRental 
amb l'objectiu d'adaptar-se a les 
noves tendències del mercat i al 
comportament de les noves gene-
racions de clients, cada vegada més 
acostumats a comprar per Internet.

Empenta 3 i 4 1840.indd   3 24/10/2018   11:30



   

  

COMPRA-VENDA

COMPRO ANTIGUEDADES: 
JUGUETES antiguos muñecas 
scalextrics consolas y video juegos, 
tente, madelman, geyperman, álbu-
mes de cromos, tebeos y comics. 
Objetos religiosos y militares, pu-
ros 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? dis-
ponemos del dinero al contado 
para comprarlo inmediatamente 
a partir de 3 días. F. escrituras y 
entrega de llaves. Cualquier zona. 
Su Casa 93.757.12.82  
CENTRE-PLATJA. A cinc minuts 
de la platja Planta baixa en ven-
da 68m2 3 hab 1 bany. Informis!! 
93.798.00.50 Ref 6321
VALLDEMIA- 1r pis amb entra-
da independent 80m2 2 hab més 
golfes. Informis!! 93.798.00.50 
Ref 6321
AV.MARESME. 3r pis amb asc 3 
hab (abans 4) 2 banys per entrar 
a viure. Informis!! 93.798.00.50 
Ref 6265
COMPRAMOS CASAS. Centro 
de Mataró, o garajes, locales, pe-
queños solares, etc. No importa 
estado. Buscamos cualquier sup. 
edificable para promoción de 
viviendas. También Permutas, bus-
cando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción 
demostrada. Pago inmediato con-
tado. Su Casa 93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ALQUILO HABITACIÓN en Mataró. 
Sólo señoritas. 606.417.584
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139

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 
casa 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 tra-
bajo. Responsable, cumplidor. 
Disponibilidad horaria. 605.645.386
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
AUXILIAR GERIATRÍA CUIDA gent 
gran, nens. Referencies. 722.200.863
NOIA CATALANA CUIDA gent gran, 
neteja. Interna no. 603.680.839

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
cuidado mayores. 698.691.132
CUIDO PERSONAS MAYORES. 
Sábados mañanas, lunes a viernes 
noches. 630.148.415
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
Mañanas. 688.439.272
SE OFRECE SEÑORA cuidado perso-
nas mayores. Disponibilidad tardes. 
650.678.154
ESTUDIANT EDUCACIÓ INFANTIL 
busca feina dependenta campa-
nya Nadal, cangur. Experiència. 
654.628.332
SE OFRECE COCINERO. Mucha 
experiencia todas las partidas, me-
nús, cartas, tapas. Zona Maresme. 
622.845.579
C H I C O  2 2  A Ñ O S .  B u s c o 
trabajo. Responsable, cum-
plidor. Disponibilidad horaria. 
605.645.386
BUSCO TRABAJO DE interna o por 
horas. 688.238.030
CHICA BUSCA TRABAJO por horas. 
Limpieza, canguro, cuidado mayo-
res... 698.567.550
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
609.711.099

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes 
privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el 
cant a la teva cerimònia. Fes que 
aquest dia tan especial sigui ino-
blidable. 625.947.230 Rosa
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32
REPARACIÓN LAVADORAS, neveras, 
secadoras, termos, calentadores. 
Garantía 698.869.749

núm. 1840 del 26 d'octubre a l'1 de novembre 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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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

PROFESSIONALS

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
¿QUIERES HABLAR? LLÁMAME, yo 
te escucho T. 806.545.186 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. 
Agua, gas, electricidad y boleti-
nes. 610.565.628 /93.799.64.77 
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, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos. 
Reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158
PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA, 
responsabil idad,  l impieza. 
Excelentes acabados. 629.988.598
MUDANZAS, MONTAJE, desmontaje 
de muebles. 20€/hora. 698.645.233 
/610.627.821 WhatsApp

PROFESSIONALS

BOLLETINS ELÈCTRICS. Telf: 
683.467.036
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  
www.pinturasdanco.wix.com/danco 
Tel. 672.802.951
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 

607.480.942
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141

CLASSES

C L A S E S  D E  C ATA L Á N . 
Conversación. 630.148.415

TAROT

TAROT. REIKI. ELIMINACIÓN 
Vampiros energéticos, Seres oscu-
ros. 658.061.555

VARIS

SR. EDUCADO, DESEA CONOCER 
Sra. educada para posible relación 
estable. De 30-50 años, no fumado-
ra y delgada. 698.824.434

CONTACTES

DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar 
de encuentro. 24h. 689.843.590. 
Piso privado.
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891
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 NORA 21  años. 
631.129.242
MASAJE TODO el  cuerpo. 
Zona Havana, Rda. Cervantes. 
688.019.809

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

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

eltot

Econòmics
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Sant Simó enguany cau en diumenge
Les havaneres de dissabte, gegants els dos dies i el ball de pescadors de diumenge 
són els al·licients dels últims dies de la Festa de l'Aplec

Festes: Redacció

 Com cada any, Sant Simó cada any cau en 28 d'oc-
tubre i, de tant en tant a més, ho fa en diumenge. 
Aquest 2018 es dona el cas i és per això que les fes-
tes de l'Aplec de l'ermita marinera tindran com a 
punt culminant aquesta jornada, amb tots els seus 
ingredients habituals.

Abans, avui divendres, la centenària coral Perla de 
l'Havana farà cantada a l'ermita  i el dissabte, dia de 
vigília, hi haurà jocs infantils, cercavila de gegants i el 
prestigiós grup d'havaneres Port Bo, que, en un entorn 
propici, oferirà un recital vespertí de cançó de mar.

Diumenge 28, dia de l'onomàstica, la jornada co-
mençarà amb el repic de campanes i la missa de 
diumenge, abans de donar pas a la cercavila de la 
Família Robafaves i l’Àliga de Mataró, que seran rebuts 
pels gegants de Sant Simó. Un cop a l’ermita es farà 
el tradicional ball de pescadors a càrrec de l’Esbart 
Dansaires d’Iluro. Com mana la tradició, el mateix 

diumenge 28 al voltant de l’ermita hi haurà la venda 
de sabres, el dolç propi de la diada de Sant Simó, a 
càrrec de les pastisseries de la ciutat, que també ofe-
riran panellets i castanyes.

La Xarxa de Biblioteques de Mataró oferirà una 
hora del conte especial d’ambient mariner a càrrec de 
Marta Arnaus. Per als petits de casa hi haurà moltes 
activitats com ara dos espectacles de màgia, una ma-

tinal de jocs infantils i tallers participatius, una tarda 
de música i animació amb Roger Canals.

La festa s’acabarà el dia 29 amb dues cantades de 
cançons marineres d'alumnes de l'Anxaneta.

Els Gegants

La Família Robafaves 
i l'Àliga seran els  
convidats d'honor

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Sant Simó és  
sinònim de parades 
de sabres i,  
també, de la cèlebre 
tómbola
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Audiovisual: Anna Galdon

 Un projecte escènic documental 
que recull memòria, República, 
lluita obrera i anarcosindicalisme. 
La cooperativa audiovisual mata-
ronina Clack presenta a Barcelona 
Peiró42, una barreja d’intervenci-
ons teatrals, música i audiovisual. 

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 

El 26 d’octubre es podrà veure a La Sala d’Argentona i dos dies més 
tard a la sala Ovidi Montllor de l'Institut del Teatre de Barcelona

Mataró. "És una proposta mul-
tidisciplinària sobre la memòria 
històrica i els valors d'un dels ma-
taronins més destacats del segle 
XX", explica Eloi Aymerich, director 
del projecte. Jessica Pérez Casas 
s’encarrega de la direcció d'ac-
tors, Laura Clos "Closca" i Sergi 
Corbera de la direcció d'art i Maria 
Salicrú-Maltas està al capdavant 
de la direcció musical. 

El documental es podrà veure 
primer a Argentona, en el marc 
de la 5a Setmana de la Memòria 

El documental Peiró42 aterra a Barcelona

Fotograma del documental Peiró42 Cedida

Històrica i, dos dies més tard, a 
Barcelona. A la ciutat comtal la pro-
jecció tindrà lloc a Sants-Montjuïc, 
districte on va néixer Peiró el 1887.

La iniciativa va sorgir arran de 
la comissió ciutadana formada el 
2017 per commemorar els 75 anys 
de l'afusellament de l'anarcosindi-
calista i cooperativista Joan Peiró 
(1887-1942). Formen part de la 
comissió unes 40 entitats, entre 
partits polítics, sindicats, grups de 
memòria històrica, cooperatives i 
associacions de veïns.

La connexió amb la ciutat es 
veu enfortida a través de la 
participació en el projecte 
de quaranta músics de l’Or-
questra de Mataró. A més, els 
músics estaran acompanyats 
d’un cor de 30 cantaires cre-
at expressament per a l'oca-
sió i del duet format per Borja 
Penalba i Mireia Vives, que 
han creat tres peces originals 
per a l'espectacle.

Música original 
per a l'ocasió

Cultura
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Castells: Redacció

 Els Capgrossos arriben aquesta 
setmana a dues de les seves places 
predilectes. En cinc dies actuaran 
a Girona, aquest diumenge, i a 
Vilafranca del Penedès, dijous, i 
els plans de la colla tornen a am-
bicionar la gamma extra, fi ns i tot 
per partida triple. Els blaus ne-
cessiten tornar a omplir el local 
d'assaig per recuperar el fi l que 
els va dur al seu millor Concurs 
a inicis de mes, i es proposen fer 
saltar la seva pròpia banca entre 
diumenge, per Sant Narcís a la ca-
pital gironina, i dijous. 

La primera de les dues cites po-
dria seguir el patró exitós de fa un 
any, quan els Capgrossos van fer 
els dos bàsics de 9, la seva prime-
ra torre de 9 a la plaça del Vi i el 
pilar de 7. Si ho aconsegueixen, 
sortirien de Girona catapultats per 
intentar, a Vilafranca, aconseguir 
el seu botí. No dissimulen: volen 
la seva millor diada.

La millor diada?
Segons si es comptabilitzen els 
castells carregats o no, les millors 

La colla afronta en una setmana les cites de Girona i Tots Sants amb ganes de repetir 
la torre de 9 i el 5 de 9 i de descarregar per fi el pilar de 8  

diades dels Capgrossos daten totes 
dues de fa un any i inclouen les 
mateixes rondes de castells que el 
passat Concurs –3, torre i 5 de 9– i el 
pilar més alt possible. L'any passat 
va ser precisament a Vilafranca del 
Penedès on els blaus van carregar 
el pilar de 8 amb folre i manilles. El 
gran espadat ha estat una empresa 
impossible fi ns ara per als mata-
ronins. L'han intentat tres cops i 
no l'han pogut completar mai, tot 

L'hora dels tres gamma extra dels Capgrossos? 

El pilar de 8 de l'any passat a Vilafranca del Penedès Arxiu

i fer-hi l'aleta en dues ocasions. 
Si els blaus afi nen la seva posada 
a punt, podrien jugar-s'ho tot a 
Vilafranca del Penedès. Això si tota 
la diada ha sortit rodona, és clar. 

Seria la primera vegada que 
els blaus completessin tres cas-
tells dels més difícils. Marrecs i 
Minyons a Girona i Verds, Xiquets 
de Tarragona i Sants a Vilafranca 
compartiran plaça amb els blaus. 
La traca fi nal ja està a punt.

Els Capgrossos van ser diu-
menge passat a Sants, on van 
fer el 3 de 9 i la torre i el 5 de 
8. La manca d'efectius va fer 
renunciar al 4 de 9 amb folre.

En ronda de pilars d'una diada 
que es va allargar massa per 
una caiguda de la colla amfitrio-
na van intentar el pilar de 7 per 
segon cop aquesta temporada 
però l'espadat va caure a pocs 
segons de completar-se, i va 
quedar només en carregat. 

Petit entrebanc 
a Sants
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Adreça web del banner invertit:

https://www.homeballet.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

VIAJES

• 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:
ALBA SAMPER GONZÁLEZ

concursos

facebook.com/totmataro
L’actualitat de Mataró al Facebook!

9:30 TELÓ DE FONS
10:00 BOJOS DE CASTELLS
11:00 CREURE AVUI
11:30 LA DIADA DE SANT 
NARCÍS DE GIRONA, Amb la colla 
Capgrossos de Mataró
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 CALIDOSCOPI
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 x 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 x CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 29
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
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC
22:00 MATARÓ AL DIA

Dissabte 27
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 BOJOS DE CASTELLS / 
 CAPITÀ GINGEBRE
12:00 CREURE AVUI
12:30 KASTANYA.CAT
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 ÚLTIMA SESSIÓ
21:00 LLEIDA 360
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 FILMETS 2018. 
 LA NIT DE VENUS
23:15 ESTUDI 3
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 x CATALUNYA
4:30 CALIDOSCOPI
5:00 DE TEE A GREEN
5:30 LA CONVERSA
6:00 ÚLTIMA SESSIÓ
6:30 CAMINANT x CATALUNYA

Diumenge 28
7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 BA - BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA

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
 

Dijous 1
7:00 BOJOS DE CASTELLS
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 CAPITÀ GINGEBRE
10:00 BA -BA
11:00 ESPECIAL MISSA de Tots 
els Sants des de Montserrat
12:30 LA CONVERSA
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 MATARÓ AL DIA
14:30 CALIDOSCOPI
15:00 DE TEE A GREEN
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 SET DIES
17:00 FET AL PAÍS
17:30 LA CONVERSA
18:00 BA-BA
18:15 TEMPS AL TEMPS
18:30 DE TEE A GREEN
19:00 KASTANYA.CAT
19:30 POESIA EN VIU
20:30 ÚLTIMA SESSIÓ

21:00 TELÓ DE FONS
21:30 DE TEE A GREEN
22:00 BOJOS DE CASTELLS
23:00 TERRITORI CONTEMPORANI
23:30 FET AL PAÍS
0:00 SET DIES
1:00 ÚLTIMA SESSIÓ
1:30 TELÓ DE FONS
2:00 TERRITORI CONTEMPORANI
3:00 GAUDEIX LA FESTA
3:30 CAMINANT x CATALUNYA
4:00 FET AL PAÍS
4:30 DE TEE A GREEN
5:00 CALIDOSCOPI
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 ÚLTIMA SESSIÓ

Divendres 2
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 TELÓ DE FONS
8:30 ÚLTIMA SESSIÓ
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

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 30
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 x CATALUNYA
5:00 ÚLTIMA SESSIÓ
5:30 CALIDOSCOPI

Dimecres 31
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Moment per a la contenció, pel silen-

ci. Pots mostrar interès en activitats 

tranquil·les o que et proporcionin una 

mica de relaxació. Sents que has de 

baixar les revolucions.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Voldries que les coses fossin més fà-

cils però sembla que per seguir amb 

els teus plans hauràs d'adoptar una 

actitud més resistent i combativa. 

Aprèn dels teus referents.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Et pots fer enrere amb una decisió ja 

presa en un assumpte material. No 

ho veus clar i prefereixes considerar 

altres opcions. Poses energia extra 

en un tema familiar.

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

Prova d'enfocar-te en el teu futur amb 

la pretensió que les coses seran dife-

rents, que ara sÍ, que finalment has 

donat les passes correctes i t'espera 

el millor per tu.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Trobes persones amb les quals notes 

clares diferències d'enfocament de 

l'existència però amb les que tens 

molts punts en comú. Pots fer amis-

tats als llocs més inversemblants.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Les tensions amb persones de l'àmbit 

familiar o que pertanyen al teu passat, 

t'impulsen cap a altres direccions. 

En qüestions laborals es potencia el 

treball a casa.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Un assumpte pendent amb germans o 

veïns, entra en una etapa adient per 

a resoldre's. S'estructuren les bases 

per un millor enteniment o bé per 

finalitzar un conflicte.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Et serà bo parar i detenir el ritme 

frenètic per fer un exercici de com-

prensió del que viuen els qui t'envol-

ten. No necessiten el mateix que tu 

perquè no veuen el mateix.

Bessons (21/5 al 21/6)

Període que pots viure canvis al sector 

laboral. Sigui de funcions, departa-

ment o lloc de treball. L'adaptabilitat 

habitual et serà de gran ajuda per 

poder avançar.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Mostres generositat cap als qui apre-

cies, necessites expressar afecte. 

Revisa bé la correspondència, tant 

en paper com virtual per no perdre 

un document de força interès.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Mart tensant al sector laboral i al sec-

tor intern, indica que necessites un 

plus de desconnexió en la teva vida 

diària. Pren-t'ho com una necessitat 

vital per a la teva salut.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Finalitza una etapa que has posat 

més energia en el sector salut i això 

et deixa alguns aprenentatges impor-

tants. Aviat la voluntat es pot derivar 

al sector de l'amor.

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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A les víctimes de la guerra i la repressió
Aquest dissabte s'inaugura l'escultura d'Agàpit Borràs a la plaça 
del Memorial Democràtic dins la Setmana de la Memòria Històrica

Societat: Redacció

 Aquest dissabte, 27 d'octubre, 
a les 12 del migdia, l'Ajuntament 
d'Argentona i la Comissió de la 
Memòria Històrica inaugura-
ran el Monument al Memorial 
Democràtic (obra de l'arquitecte 
Agàpit Borràs), que vol homenat-
jar les víctimes de la Guerra Civil 
i les persones represaliades de la 

postguerra.
La iniciativa, impulsada per 

l'Ajuntament, va sorgir del treball 
de recerca realitzat per la historia-
dora Margarida Colomer: "Morts a 
Argentona durant la Guerra Civil 
i la postguerra". 

L'escultura s'instal·larà a la pla-
ça del Memorial Democràtic, que 
és al costat de l'escola Les Fonts 
d'Argentona.

Tàrio Rubio, fill adoptiu
El dia de la inauguració a la tarda, 
al Saló de Pedra també es durà a 
terme el nomenament com a fi ll 
adoptiu d'Argentona, a títol pòs-
tum, de Tàrio Rubio, persona molt 
implicada i compromesa política-
ment i socialment amb Argentona. 
Aquest reconeixement es va aprovar 
en una sessió plenària l'any 2017 
però l'acte es va haver d'ajornar 
pel delicat estat de salut de Rubio.

5a Setmana de la Memòria 
Històrica
Amb aquests actes institucionals 
es clou la programació de la 5a 
Setmana de la Memòria Històrica. 
En el marc d'aquesta iniciativa, 
avui divendres 26, a les 20.30 ho-
res, La Sala d'Argentona acollirà 
l'espectacle Peiró42, que recorda 
la fi gura de l'anarcosindicalista i 
cooperativista Joan Peiró, afusellat 
l'any 1942.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona

Peiró42, un projecte que és documental i espectacle Cedida 

Daniel Ferrer 
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núm. 1840 del 26 d'octubre a l'1 de novembre de 2018Argentona

 Front comú dels ajuntaments 
d'Argentona i Dosrius per recla-
mar una reunió i una solució a 
l'empresa responsable dels repe-
tidors, Cellnex Telecom, davant les 
defi ciències del servei, que s'han 
agreujat aquests darrers dies

L’Ajuntament d'Argentona ha 
comunicat a l’empresa respon-
sable dels repetidors al municipi, 
Cellnex Telecom, els problemes de 
recepció d'alguns canals de televi-
sió que s'estan registrant aquests 
últims dies, per tal que resolguin 
la incidència.

Des de l'Ajuntament s'informa 
els usuaris que, en cas que no es 
restableixi el senyal, es pot tru-
car o enviar un email a Cellnex 
Telecom indicant el nom, telèfon 
de contacte i l'adreça, i l’empresa 
traslladarà un equip tècnic per so-
lucionar-ho de manera presencial 
cada cas. | Redacció

L'Ajuntament aconsella 
dirigir-se directament a 
l'empresa

Allau de queixes per 
la mala recepció del 
senyal de televisió

Imatge d'una antena de TV Cedida

Contacte Cellnex

infoservicio@
cellnextelecom.com
cellnex@cellnextelecom.
com
Tel. 902502222

transversal. La CAL és una de les 
principals entitats que promoci-
onen el moviment.

El Correllengua va sorgir l’any 
1993 a l’illa de Mallorca, inspi-
rat en la Korrika del País Basc, 
amb la fi nalitat de demostrar la 
vitalitat de la llengua catalana i 
fomentar-ne l’ús social. El 1995 
es comença a fer al País Valencià 
i a partir del 1996 la CAL va agafar 
el compromís de portar el movi-
ment a la resta dels territoris de 
parla catalana.

El Correllengua es vertebra 
amb el pas de la fl ama, l’element 
simbòlic i cohesionador de tota 
aquesta iniciativa, que també in-
clou la lectura del Manifest del 
Correllengua. A part d'això, es re-
alitzen tota mena d’activitats  amb 
l’objectiu de mostrar la vitalitat de 
la nostra llengua i cultura a totes 
les persones que, nouvingudes o 
no, encara no la coneixen. Alhora, 
pretén implicar tothom en la seva 
defensa.| Redacció

 L'Ajuntament d'Argentona i 
la Coordinadora d'Associacions 
per la Llengua Catalana (CAL), 
amb el suport de diverses enti-
tats, organitzen una nova edició 
del Correllengua aquest dissabte.
La programació preveu una sèrie 
d'activitats que tindran lloc a la 
plaça de l'Església i que s'iniciaran 
a les 5 de la tarda amb un taller de 
pancartes. A 2/4 de 7 se celebrarà 
la VII Trobada de Percussió de Foc, 
amb sortida des de la plaça Nova. 
A 2/4 de 9 del vespre tindrà lloc 
el I Sopar Republicà amb Josep 
Maria Cantimplora, i la jornada 
es clourà amb concerts, a partir 
de 2/4 d'11 de la nit, a càrrec de 
Dijous Paella, Deskarats i DJ Hochi.

Què és el Correllengua?
Des de l’any 1996, el Correllengua 
treballa per a la difusió de l’ús 
de la llengua i la promoció de la 
cultura popular de les terres de 
parla catalana, des d’una apos-
ta lúdica, festiva, participativa i 

Hi haurà percussió, Sopar Republicà i concerts de Dijous 
Paella, Deskarats i Dj Hochi

Dissabte intens amb el 
Correllengua

El Correllengua arriba aquest dissabte a Argentona Cedida 
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El cinema i la novel·la negra al Vilassar de Noir

Del 26 al 28 d’octubre la població acull, per tercer any consecutiu, aquest festival cen-
trat en la difusió del gènere negre

Cultura: Redacció

 Una quarantena d’escriptors i 
escriptores, una desena de direc-
tors i actors i actrius de cinema i 
tres dies per gaudir i debatre de 
la literatura i el cinema de gènere 
negre. Vilassar de Mar torna a ce-
lebrar el Vilassar de Noir, un cer-
tamen que s’ha guanyat ja un lloc 
propi a l’agenda d’actes de tardor.

El festival es materialitza a tra-
vés de diferents formats, que van 
des de taules rodones fi ns a xerra-
des, passant per converses, mo-
nogràfi cs i visionats de pel·lícules 
i curtmetratges. Amb seu central 
a la sala cultural M. Roser Carrau 
de l’Espai Cultural Can Bisa, el 
Vilassar de Noir ofereix, a través 
de diferents perfi ls relacionats 
amb el gènere, un espai únic per 
debatre sobre el cinema i la novel-
la negra.

Segons els organitzadors, l’edi-
ció d’enguany és la més ambiciosa 
fi ns ara, ja que comptarà amb la 
presència d’autors de renom com 
ara Víctor del Árbol, guanyador del 
premi Nadal, o Andreu Martín. 
Per primera vegada, el certamen 
acollirà l’arribada d’un escriptor 
de fora de l’Estat, el francès Marin 
Ledun. A més, el programa es com-
pleta amb escriptors d’Euskadi, 
Navarra, Balears, Canàries, Madrid, 
Castella-la Manxa i Múrcia, a més 
dels principals autors del gène-
re a Catalunya, tant en llengua 

catalana com castellana: des de 
Màrius Serra o Toni Hill a Emili 
Bayo i Margarida Aritzeta.

El festival presenta altres nove-
tats. Gràcies a la col·laboració de 
Vilassar Comerç, l’edició d'aquest 
any incorpora una ruta de tapes 
“negres” per diferents establiments 
del poble. Hi haurà premis, així 
com un concurs per descobrir lli-
bres amagats als aparadors dels 
comerços. Alhora, també s’ha 
comptat amb la implicació dels 
instituts: a través d’un concurs de 
relats curts es promourà l’activitat 
literària entre els joves. Els premis 
es lliuraran durant el transcurs 
del festival.

Cartell de l'edició d'aquest any del festival literari Daniel Ferrer

Els interessats a conèixer 
tota la programació 
poden trobar més 
informació al web:
www.vilassardenoir.com

CulturaMaresme núm. 1840 del 26 d'octubre a l'1 de novembre 2018
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S'aproven inicialment les ordenances fiscals amb 
aquesta proposta inicial del Partit Popular

La zona blava serà gratuïta 
a Llavaneres per als residents

Zona blava a Llavaneres Cedida

 El Ple municipal extraordinari 
celebrat el dimarts 16 de d'octu-
bre va aprovar inicialment les or-
denances fiscals per al 2019, que 

preveuen una rebaixa de l'impost 
de béns immobles (IBI) del 3,7% i 
que l'estacionament a la zona bla-
va sigui gratuït per a les persones 

que paguin l'impost de vehicles 
de tracció mecànica (IVTM) a 
Sant Andreu de Llavaneres. A 
més, les ordenances preveuen 
diverses bonificacions en l'IVTM: 
del 75% per als vehicles elèctrics 
i del 50% per als híbrids, els de 
biogàs o que tinguin un certifi-
cat de baixes emissions i per als 
vehicles històrics.

La nova política de gratuïtat de 
la zona blava per a les persones 
empadronades al municipi, una 
de les altres mesures destacades de 
les ordenances, ha estat fruit d'una 
proposta del Partit Popular que 
el govern municipal ha acceptat.
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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

T49.500€

LOCAL COMERCIAL
Ref. 12936 MOLINOS: Bien comunicado, fácil acceso a 
calles principales. Local comercial diáfano 7 mts fachada y 
11 de fondo. 77m2 apropiado almacén, taller o como garaje 
varios vehículos. Persiana eléctrica. Suelos de terrazo. Reci-
be luz natural al disponer de 2 grandes ventanales. Precio 
realmente interesante!!!.

T199.000€

PISO + PARKING
Ref. 12901 SEMI CENTRE- JTO. C/BIADA: Buena ocasión 
por cualidades y precio. 108m2 + pl. aparc. Bien orientada, muy 
exterior y óptimo estado. 3 dor. amplios. Salón 24m2, balcón 13 
m2 soleado. Cocina buenas medidas con galería anexa de 10 
m2 aprox. 2 baños, (1 en suitte). Suelos de parquet. Calefacción 
y A.A. Parking incluido.

BUENA COMPRA

2137.950€

EXCELENTE OCASIÓN POR TRASLADO
Ref. 12884 JTO. CTRA. DE MATA: De las mejores ocasio-
nes del momento. 95m2, ascensor y buena imagen. 4 dorm. 
Salón comedor amplio. Balcón. Gran cocina perfecto estado. 
Baño compl.+ aseo. Suelos gres. Carp. ext. aluminio. Arm. 
emp. Calef. IMPECABLE!!! EXCELENTE COMPRA!!!
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3.600 persones al Maresme Central estan en 
tractament per apnees del son
El CPAP és l’aparell que els pacients utilitzen per dormir, amb una mascareta 
que insufla aire i manté oberta la via respiratòria

Salut: Redacció

 La síndrome de l’apnea del son 
(SAHS) és un trastorn ocasionat 
per episodis repetitius d’obstruc-
ció de les vies respiratòries mentre 
el pacient dorm. És el més freqüent 
dels trastorns respiratoris que es 
produeixen durant el son, ja que 
afecta aproximadament el 4% de 
la població adulta, amb una inci-
dència major en els homes. De fet, 
al Maresme Central –àrea d’infl u-
ència de l’Hospital de Mataró– hi 
ha actualment 3.600 persones en 
tractament per apnees del son.

El diagnòstic
Tot i que hi ha un pacient tipus 
clarament identifi cat –home amb 
sobrepès, roncador i que no des-
cansa de nit– i uns símptomes 
molt visibles –somnolència diür-
na, irritabilitat, fatiga i problemes 
de memòria i concentració–, el 
diagnòstic de la SAHS s’ha de fer 
mitjançant un estudi del son o 
poligrafi a respiratòria.

Aquests tipus d’estudis valoren i 
mesuren els cicles i estadis del son 
de la persona i ofereixen dades so-
bre la freqüència cardíaca, el fl uix 
respiratori, saturació d’oxigen en 
sang, mobilitat toràcica, activitat 
cerebral i ocular, etc.

El servei de pneumologia de 
l’Hospital de Mataró realitza cada 
any entre 850 i 900 estudis del son.

CPAP, el tractament més comú 
Quan un pacient és diagnosticat, el 
tractament més comú és la CPAP 
(sigles en anglès de Continuous 
Positive Airway Pressure), un apa-
rell que s’utilitza mentre el pacient 
dorm, amb una mascareta que 
insufl a aire i manté oberta la via 
respiratòria. 

La falta de son, un risc greu 
per a la salut 
La falta de son pot tenir efectes 
molt negatius en la salut, ja que 
afecta directament el sistema im-
munològic. Això es tradueix en una 

major propensió dels pacients a 
patir malalties, sobretot les que 
són causades per virus i bacteris, 
com pot ser la grip. Una mala qua-
litat del son també està associada 
a un major risc d'hipertensió, di-
abetis, malalties cardiovasculars, 
ictus i alguns tipus de càncer.

El CPAP és l'aparell més utilitzat per tractar apnees del son Cedida

A part del CPAP, hi ha 
una sèrie de mesures 
preventives que són molt 
importants per a la millora 
de la qualitat de vida dels 
pacients:

- Evitar l'excés de pes
- Fer exercici físic
- No fumar
- Evitar el consum 
d’alcohol i de sedants
- Millorar els hàbits del 
son
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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).

EXCELENTE PISO CON PK Y TRASTERO 
INCLUÍDO:120m2, 3 hab. antes 4, 1 suite, 2 
baños compl., cocina office y galería, ascensor, 
jardin comunit. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 2512 
Z. PLAZA
CATALUNYA:

163.000€

SITUACIÓN INMEJORABLE . SERVICIOS: 
Transporte, autopista, universidad, playa, co-
mercios. Piso  alto, ascensor , 2 hab., cocina 
office y galería, baño. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 1436
1ª LÍNEA DE 
MAR:

195.000€

T

T

Ref. 7064

ZONA 
LA 
LLÀNTIA

T PRÓXIMA OBRA NUEVA.

2 ÚNICAS VIVIENDAS 

DE DISEÑO EXCLUSIVO.

Ref. 2515
ZONA VIA 
EUROPA:

260.000€

T

1 PLANTA BAJA CON PATIO Y 1 ÁTICO CON TERRAZA. 
LLÁMENOS Y LE INFORMAREMOS!

                                                                 PVP A CONSULTAR  

EXCELENTE PISO CON PK Y TRASTERO EXCELENTE PISO CON PK Y TRASTERO Ref. 2515 T

PISO ALTO CON ASCENSOR MUY LUMI- Ref. 2512 SITUACIÓN INMEJORABLE . SERVICIOS:T

TU HIPOTECA AL 100%

T

T 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. 4448
ZONA PUIG I 
CADAFALCH:

174.900€

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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És l'alter ego artístic d'Iván Galván, que farà un espectacle especial de Halloween a Mataró

Mentalista Naiv,
l'acròbata de la ment

Cugat Comas

 De dia es diu Iván Galván i és marbrista de tota 
la vida. Quan puja a l'escenari, en canvi, respon al 
nom artístic de Mentalista Naiv i es dedica, com el 
seu propi nom indica, al poder d'influir en la ment 
i oferir espectacles sorprenents que impacten en la 
seva audiència, cada vegada més nodrida. "Sempre 
m'han agradat els fenòmens paranormals i les ciènci-
es esotèriques, l'anar més enllà de la màgia. De fet el 
mentalisme és la màgia més real que hi ha", explica.

El que va començar amb un dels jocs de Màgia 
Borràs com els que hi havia a tantes i tantes cases 
del país va acabar sent la gran afició d'aquest artis-
ta que per la castanyada debutarà a casa seva. "El 
mentalisme és una branca de l'il·lusionisme i jo el 
que faig a l'espectacle és jugar amb les ments de les 
persones, i per això impacta tant". Només fa dos 
anys que es dedica a fer funcions com la que farà a 
la ciutat. Va ser el pas lògic després de començar ja 
fa set anys a especialitzar-se en un àmbit que, amb 
bona lògica, suscita reaccions d'allò més diverses. 
Ho ha estudiat perquè esdevingui la seva passió.

No és un mag, explica: "Nosaltres no utilitzem trucs, 
treballem amb la psicologia de la gent. Aprenem del 
llenguatge corporal i d'altres tècniques". Es defensa 
assegurant que en l'espectacle és molt personal i molt 
proper a la persona: "Treballo sempre amb molt de 
respecte per les persones, perquè poden sentir coses 
molt especials que els facin tenir els sentiments a flor 
de pell". Realment enigmàtic, explica com treballa 

"amb esperits i energies" i reconeix que "això pot fer 
por a gent que no conegui aquesta disciplina".  En el 
seu espectacle, per exemple, contacta mentalment i 
espiritualment amb persones que ja no hi són –ens 
assegura– i fins i tot s'atreveix amb números de fa-
quirisme. Com a mínim sembla suggerent.

Per Halloween al Foment

Dimecres que ve, 31 d'octubre, se celebra la casta-
nyada i Halloween al Foment Mataroní amb el xou 
especial del Mentalista Naiv, per primera vegada 
a aquest nivell i a Mataró. És una oportunitat de 
comprovar la seva màgia amb el mentalisme, el 
seu domini de les ments i de les pors ocultes, el 
vudú o el faquirisme extrem. L'espectacle es podrà 
veure al Foment a un preu de 9 euros i les entra-
des es poden comprar a www.entradium.com. La 
representació pot ser la manera més original de 
passar la vigília del dia dels difunts. 

APuNts

Defineix-te: Jo em considero un cuiner d'emocions. 
Faig un brevatge i vull crear emocions a la gent: por, 
alegria, perplexitat.

un llibre: 'Tocar con palabras', d'Enric Lladó.

una pel·lícula: 'El exorcista'.

un referent: Anthony Blake, de a l''Un, Dos, Tres'.

un somni: Ser el millor mentalista del món.

Cedida

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

45 anys ens avalen. 
Serietat i efi càcia 

al millor preu.

MATARÓ - Urb. Can Bruguera

Casa 260m², en gran parcel·la . 3 habit. (1 suite), 2 banys, 1 servei, 2 cui-
nes office, 2 salons, safareig, calefacció, barbacoa, xemeneia, bodega i 
garatge.  Reformada.Vistes panoràmiques!!! T250291

GRAN CASA A 4 VENTS AMB PRECIOSA PISCINAI!

530.000 €

MATARÓ - Cirera

Pis de 75m², 2 habit, 1 bany amb dutxa, cuina office, saló-menj. i 
terrassa sup. sòls de terratzo i finestres lacades amb tancaments 
d’alumini. Molt lluminosa!   T 151390

PLANTA BAIXA D’ORIGEN AMB MOLTES POSSIBILITATS! 
99.260 € 189.760 €

MATARÓ - Parc Central

111m², 3 habit, 2 banys, cuina office, saló-menjador, balcó, aa/cc, ca-
lefacció, armaris encastats, terres parquet, portes lacades de fusta i 
finestres amb tancaments d’alumini, etc... Molt assolellat!!! T 151473

GRAN ÀTIC EN EXCLUSIVA AMB TERRASSA!

MATARÓ - Via Europa
PIS ASSOLELLAT MOLT BEN CONSERVAT!
75m², 2 habit., 1 bany amb banyera, cuina office, saló-menjador, 
balcó, calefacció, terres de ceràmica, etc... zona dia i  nit exteriors i 
compten amb molta llum natural. Bon estat!!! T 151480

280.800 €

MATARÓ - Vista Alegre

85m², 2 plantes, 4 habit., 2 banys, 2 cuines, 2 menjadors, calefacc., 
a/cc, terres gres, armari encastat, portes noves fusta i finestres  
amb tanc. d’alumini. Ideal per a petita família!!!  T 250295

CASA TOTALMENT REFORMADA I EQUIPADA!!
203.600€
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.

650 €MATARÓ - Cerdanyola

Sense ascensor. 70m², 3 habit., 1 bany amb hidromassatge, cuina 
office, saló-menjador, galeria, sòls gres, etc... portes fusta i finestres 
lacades amb tanc. alumini. Bon estat!!! T 110439

PIS BEN DISTRIBUÏT MOLT BEN CONSERVAT!

GRAN CASA A 4 VENTS AMB PRECIOSA PISCINAI!

900 €MATARÓ - Peramàs

100m², 4 habit., 1 bany, cuina off. vitro, galeria, saló-menjador, balcó, 
galeria, calef., sòls terratzo, calefac., portes fusta i tanc. d’alumini.  
distribució funcional, etc... Molt assolellat!!! T109809

GRAN PIS TOTALMENT EXTERIOR MOLT ASSOLELLAT!

800 €MATARÓ - Centre

30m2, 2 despatxos, 1 lavabo, aparador, sistema d’alarmes, submi-
nistr. d’alta, llums led, calefacció, etc... Amb una façana de 5mts. 
Alçada de 3 mts. Situació immillorable!!! T303050

MAGNÍFIC LOCAL COMERCIAL SITUAT A PLE CENTRE!

775 €MATARÓ - Centre

80m², 2 habit. 2 banys (1 hidromassatge), cuina office, saló-men-
jador, terres ceràmica, traster, barbacoa, calefacció, portes fusta i 
tanc. d’alumini. etc...  MASCOTES NO!!! T110396

PLANTA BAIXA EN MOLT BONES CONDICIONS!

850 €MATARÓ - Via Europa

65m², 2 habit., 1 bany, cuina americana, saló-menjador, balcó 
amb vistes al parc, sòls parquet, calefacció, portes de fusta i tanc. 
d’alumini.  Parqu. opcional! etc... Totalment exterior!!! T108164

PIS TOTALMENT MOBLAT MOLT BEN CONSERVAT!
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www.urbenia.es

�   93 798 01 11

MATARÓ
Ronda Prim, 82

Ref: 82123

Ref: 81959

 

450.000 €

ARGENTONA
Centre - Can Barrau

595.000 €

MATARÓ
Urb. La Fornenca

Sense veïns. Pis de gran 
metratge amb possibilitat 
d’habilitar les golfes. Ideal 
per deixar-lo al teu gust!

279.900 €

MATARÓ
Eixample

Casa adossada de 260m2 
amb 150m2 de terreny. 4 hab 
(1 suite amb vestidor), terrassa, 
golfes i pk. Espectacular!

Casa de 250m2 als 4 vents. 
Amb tot el que pot somiar: 
piscina, porxo, barbacoa, jardí 
i un bonic hort. Exclusiva!!

Ref: 60055

Pot veure aquests immobles en 
realitat virtual a www.urbenia.es
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