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Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
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Revestiment
blanc brillant
120x40cm
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per només16,45€/m2

OFERTA!
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barri a barri
PERAMÀS
ESMANDIES

REAPRENDRE
DESPRÉS DE L'ICTUS  

AMAS, el grup d'ajuda mútua per a les persones
amb afàsia, impulsa noves activitats
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¿VEN EL SEU PIS?
...DONCS JA TÉ UN REGAL

SOLS PER ENCARREGAR-NOS 
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

CÈDULA d’Habitabilitat.
CERTIFICAT Energètic.

...HERÈNCIES??

Ho fem tot nosaltres!
Sols per ENCARREGAR-NOS la 

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

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

Pl. Cuba, 48, Mataró • info@sucasa.es

Tl. 93 757 12 82 

..HERÈNCIES??

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

aicat 4129

308.000€

ÀTIC AMB TERRASSA
Ref. 12934 VIA EUROPA: Àtic dúplex, 
tssa sup. 50m2. Excel·lent estat. Vistes 
Bona ubicació. 75m2. Saló menj., balcó. 
Cuina equipada, galeria. 2 dor. (1 suite)
exteriors. 2 banys. Zona solarium!!

T 225.000€

CASA AMB GARATGE
Ref. 12921 JTO. RONDAS: Entorn agradable. Bonica casa d’1 planta  amb accés 
per 2 carrers. Molt assolellada. 130m2. sense gaire passadissos. 3 habit (2 dobl.). 
Sala + saló  menjador, pati 40m2. Cuina en bon estat. Bany compl. + aseo. Ca-
lefacció. Arm. enc. Bugaderia i traster. Garatge. Característiques molt difícis de 
trobar a Mataró. Perfecte estat!!

T

199.000€

PIS + PARQUING
Ref. 12901 SEMI CENTRE - COSTAT C/BIADA: Bona ocasió per qualitats, ubi-
cació i preu. 108m2 + plaça de parquing a la mateixa finca. Ben orient, molt 
exterior,òptim estat. 3 dorm. amplis. Saló menj. 24m2 amb balcó 13 m2 asso-
lellat. Cuina bones mides amb galeria 10m2 aprox. 2 banys, (1 suite). Terres de 
parquet. Calefacció i A.C. Parquing inclòs.

T

160.000€

BEN SITUAT
Ref. 12933 COSTAT PL.GRANOLLERS: ATEN-
CIÓ!! Alt amb ascensor. Molt lluminós. Per refor-
mar. 80m2. 3 dor (2 dobl.) Saló menj. assolellat 
amb balcó. Bany. Cuina amb galería grans dimen-
sions. Ben situat, zona activa i comercial!

T

243.000€

PIS + PARQUING
Ref. 12925 COSTAT MAR: Situació privi-
legiada.Constr. recent. 85m2. 3 dor. (2 d). 
Saló menj.24m2. Balcó/terrasseta. Cuina. 
2 banys (1 suite). Parquet. Calefacc. Fust. 
roure. Arm. enc. A.A Park., gran traster. 

T

122.500€

ASSEQUIBLE
Ref. 12904 Z. RDA. CERVANTES: A avgda. 
principal. 75m2 exterior. Sense passadissos, lum.
Entrar a viure. 3 habit. Saló, balcó i vistes. Cuina 
equipada. Bany compl. Gres. Alumini. Calefac-
ció. Aire condicionat!!

T 132.000€

ALT AMB ASCENSOR
Ref. 12929 COSTAT PARC CAN TUÑÍ: Excel-
lent pis 2 habit amb ascensor. Tot reformat. Ac-
tualment llogat, ideal inversors. Excel·lents vistes. 
Pràctic i funcional. Truqui i demani informació!!!!

T

1P SU CASA.indd   2 30/10/18   12:37



 

Municipi

C.P.

C. Aut noma

REGISTR

A
B
C
D
E
F
G

Directiva 2010 / 31 / UE

ESPAÑA

04/05/2027

Mataró

00BN6VY2

Catalunya4495704DF5949S

Bloc d'habitatges plurifamiliar

4

08301

25

Carrer Francisco Herrera 41 Esc.: A-B

CTE 2013

 

Municipi

C.P.

C. Aut noma

REGISTR

A
B
C
D
E
F
G

Directiva 2010 / 31 / UE

ESPAÑA

13/01/2027

Mataró

9D0KWZCP3

Catalunya4495704DF5949S

Bloc d'habitatges plurifamiliar

4

08301

25

Carrer Francisco Herrera 41 Esc.: G

CTE 2013

Sin título-2   2 26/10/18   13:29



 

Municipi

C.P.

C. Aut noma

REGISTR

A
B
C
D
E
F
G

Directiva 2010 / 31 / UE

ESPAÑA

04/05/2027

Mataró

00BN6VY2

Catalunya4495704DF5949S

Bloc d'habitatges plurifamiliar

4

08301

25

Carrer Francisco Herrera 41 Esc.: A-B

CTE 2013

 

Municipi

C.P.

C. Aut noma

REGISTR

A
B
C
D
E
F
G

Directiva 2010 / 31 / UE

ESPAÑA

13/01/2027

Mataró

9D0KWZCP3

Catalunya4495704DF5949S

Bloc d'habitatges plurifamiliar

4

08301

25

Carrer Francisco Herrera 41 Esc.: G

CTE 2013

Sin título-2   3 26/10/18   13:29



A 2  minuts de Mataró ParkA 20  minuts de Barcelona

Preus des de

499.000€

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2

CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions

2P MARESMED 1820.indd   2 7/5/18   15:19



Preus des de

499.000€

www.maresmed.com
comercial@maresmed.com

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2
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 ciutat
Microcrèdits per a la 
rehabilitació de pisos a tot 
Mataró

 ciutat
Teixidó es llança amb l'alcaldia 
com a objectiu

 reportatge
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E S P A I S  P E R  V I U R E ’ L S

NOVA PROMOCIÓ

2ª FASE

EN VENDA A MATARÓ

93 540 52 25 | www.acuratt.com

270m2 | 5hab. | 3 banys
Jardí Privat | Parking per a 3 cotxes

Zona comunitària amb piscina

Can Quirze 1Q
4 cases de disseny d’obra nova

Sin título-4   1 29/10/18   12:48



El debat de l'aigua

L’ENQUESTA

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

62,1% De part de l'oposició
14,4% De tota l'oposició
12,8% Del govern
10,8% De la situació general

MARC SALICRÚ

LA PREGUNTA

Què faries amb el pavelló 
Josep Mora?

CAS SUSQUEDA

APLAUDIT:  Aquest mataroní s'es-

tà fent un lloc en l'escena teatral 

entre bambolines. I estar nominat, 

no a un sinó a dos, Premis Butaca 

en dona bona fe.

CASTIGAT: La resolució del ter-
rible assassinat de la parella ma-
resmenca en aquest pantà segueix 
dilatant-se en el temps. Estaria bé 
que es fes el judici aviat.

VOTA L'ENQUESTA A:

Si sou servits: Francesc Murgadas- AMIC

 Ara que tres comunitats autònomes (Balears, Navarra i Andalusia) 
preparen lleis que obligaran els establiments d’hostaleria (bars, 
restaurants i hotels) a oferir gratis aigua potable sense envasar, ja 
sigui osmotitzada o de l’aixeta, potser és el moment de recordar 
el moment en què establiments tenien a taula una ampolla d’ai-
gua amb què els estudiants i la gent de pocs recursos allargaven 
el cafè, sobretot a l’estiu, tot fent el que es coneixia com una “copa 
d’estudiant”, que els permetia passar mitja tarda fent-la petar amb 
els amics.

En aquell temps, era habitual que cafeters i restauradors es quei-
xessin de la gent que ocupava la taula amb una consumició míni-
ma. Justament la contrària a la que avui sentim per part d’alguns 
clients, que expliquen que, en certs establiments, sobretot turístics, 
se senten empesos a abandonar la taula per la pressió del cambrer, 
que malda per alliberar la taula que ells ocupen.

La nova proposta desperta reaccions de tots els colors. I imagino 
que el debat just s’enceta. Però convindria no oblidar que no fa 
gaires anys a qualsevol restaurant el pa venia directament a taula, 
el demanessis o no. I a molts llocs aterraven a taula unes olives o 
un parell de talls de fuet sense que t'haguessin ni tan sols agafat 
la comanda.

I és que la restauració, en la versió de donar àpats, esmorzars o 
simplement refrescos, és una feina on la cortesia i els detalls sempre 
han d’estar presents. I l’aigua no hauria d’haver abandonat aquesta 
cortesia. De la mateixa manera que les tovalles o els escuradents.

Però hem caigut en mans de la rendibilitat. I com que un tovalló 
de paper és més barat que dur a rentar un tovalló de roba, fi ns i tot 
establiments amb pretensions ja el treuen a taula sense posar-se 
vermells, mentre posen mala cara quan algú s’atreveix a demanar 
un got d’aigua de l’aixeta.

Cert, però –no tot han de ser crítiques–, que aquests mateixos res-
tauradors han vist com, amb la invasió de les targetes de crèdit, 
les propines que, a parer meu, compensaven les atencions, han 
passat a millor vida. Perquè clar, com deia aquell castís de l’altiplà: 
“Lo dado por lo quitado”.

Davant de tot

Davant de tot 1841.indd   1 30/10/2018   17:44



El peix de llotja és peix fresc, de temporada i de proximitat. Desembarca en els ports de Catalunya 
i arriba a les peixateries el mateix dia de la seva captura. Troba’l amb l’etiqueta Peix de Llotja.

Peix de llotja. Garantia de proximitat.

Unió Europea
Fons europeu
marítim i de la pesca
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MASSA PISOS BUITS  
L’Ajuntament quantifi ca 400 immobles sense ús, de bancs i 
caixes, a la ciutat i els demana que els posin a lloguer social
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 Foto antiga Les portades

La platja de Mataró

Mataró aquell 1848, mirant cap 
a llevant. 

Hi tornem a veure una platja 
pràcticament verge en què la infra-
estructura ferroviària s'alça entre 
la ciutat i el mar. S'hi endevinen 
algunes xemeneies fabrils, i de 
teló de fons tenim les siluetes de 
turons clarament identifi cables 
com el de Mata o d'Onofre Arnau. 
Compareu-la amb la perspecti-
va d'ara.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 Aquesta setmana tanquem la 
sèrie de fotografi es antigues sobre 
l'arribada del primer ferrocarril a 
Mataró. Dissabte passat, tot i la 
pluja, s'inaugurava la placa que re-
corda el lloc on hi havia la primera 
estació de la capital maresmenca. 
I la setmana passada ens miràvem 
aquella primera parada des de la 
platja. Aquesta setmana, i gràcies 
al fons del Cercle Històric Miquel 
Biada, podem invertir la perspec-
tiva i mirar com era el litoral de 

• 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

Foto antiga 1841.indd   1 30/10/2018   16:50
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Arxiu

Microcrèdits per ajudar en la rehabilitació   
La iniciativa de l’Ajuntament busca que cap veí d’un bloc es quedi sense poder pagar 
les rehabilitacions comunes

Habitatge: Anna Galdon

 Les rehabilitacions i obres fetes 
en blocs de pisos acostumen a ser 
font de conflicte en les comuni-
tats de veïns. Ara l’Ajuntament 
vol garantir que totes les famílies 

puguin tenir accés a crèdit per 
fer-se’n càrrec i ofereix una línia 
de microcrèdits per facilitar el 
finançament.

L’objectiu és que cap família 
es quedi sense poder pagar la 
part que li pertoca de les obres 

de rehabilitació o manteniment 
de l’edifici. Per aquest motiu, els 
préstecs són en forma d'avança-
ments de 2.000 euros per habitatge 
i reintegrables. Tot això, tenint en 
compte que es tracta de crèdits sen-
se interessos ni despeses afegides. 

Les explicacions

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

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 rehabilitacio.indd   2 30/10/2018   16:38



Arxiu

ACN

Microcrèdits per ajudar en la rehabilitació   

En aquest sentit, els diners ator-
gats seran ingressats directament 
a la comunitat que porta a terme 
les obres de l’edifici en qüestió. 
L’objectiu és, a la vegada, fomen-
tar la millora del parc d’habitatges 
mataroní.

L’ajut s’amplia a tot Mataró
Per primer cop, l’ajut podrà ser 
demanat per qualsevol ciutadà, 
cosa que no va passar l’any pas-
sat, quan el programa de finança-
ment es va iniciar només al barri 
de Rocafonda-El Palau. Aleshores 
quatre unitats familiars es van aco-
llir a la proposta i van rebre un im-
port que vorejava els 6.000 euros. 

 
 

Què són? 
Microcrèdits concedits perquè tothom pugui accedir a crèdit 
privat per poder assumir el pagament de les quotes de comu-
nitat en concepte d’obres per al manteniment, conservació i 
rehabilitació d'un edifici, així com per millorar-ne l'accessibilitat 
i l'eficiència energètica.

Qui els pot demanar? 
Les persones físiques, propietàries o copropietàries d’habitat-
ges que siguin el seu domicili habitual i estiguin subjectes a un 
règim de propietat horitzontal.

Quina és la quantitat màxima? 
2.000 euros com a màxim per habitatge. El màxim total és de 
26.000 euros.

Com es tornen els diners? 
Els diners es tornen abans dels 4 anys i les quotes són d’un 
mínim de 20 euros mensuals.

Fins quan es pot sol·licitar? 
Fins al 17 de desembre del 2018.

Quan s’han de fer les obres? 
Les obres s’han d’executar abans del 31 d’octubre del 2019.

On es pot trobar més informació?
Al Servei d’Habitatge de l'Ajuntament, encarregat del programa 
o el web www.mataro.cat 

Les claus dels microcrèdits 
per a comunitats de veïns

L’Ajuntament va posar 
en marxa la concessió 
d’avançaments reintegra-
bles per primera vegada 
l’any 2017 per comple-
mentar i poder portar 
a terme les obres que 
disposaven dels ajuts 
de la llei de barris de 
Rocafonda-El Palau. 
 
Aquesta via de finança-
ment sense interessos ni 
costos afegits per al ciu-
tadà vol fomentar així la 
millora del parc d’habitat-
ges de la ciutat. 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1841 del 2 al 8 de novembre de 2018
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El candidat d'ERC  Cedida 

 “Algú podria recordar, aquests 
darrers anys, una sola cosa relle-
vant que hagi passat a Mataró?”. 
Així de contundent, amb aques-
ta pregunta, va començar la seva 
intervenció Francesc Teixidó en 
la seva presentació com a alcal-
dable d'ERC. L'acte públic, a la 
plaça de l'Ajuntament, va comp-
tar amb la presència del vicepre-
sident del govern de la Generalitat, 
Pere Aragonès. També hi va haver 
paraules per a Marta Rovira, que 
actualment està exiliada a Suïssa.

Teixidó valora que malgrat ser 

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés, 
dona suport a l'alcaldable republicà

una ciutat amb molta potencia-
litat “Mataró ha anat perdent la 
capitalitat comercial, econòmica 
i cultural que va ser”. En clau pro-
positiva, els republicans van des-
granar propostes de comerç, el Port 
de Mataró, la nacional II, el paper 
de Mataró en la construcció de la 
República Catalana, la promoció 
de l’esport, la sostenibilitat i ges-
tió ambiental, les polítiques d’ha-
bitatge, d’ocupació i d’educació. 

Teixidó va acabar la seva in-
tervenció reivindicant el diàleg: 
“Vull ser l’alcalde que parla amb 

Teixidó i ERC es declaren "mataronistes" 
i inicien la cursa cap a l'alcaldia

Anna Salicrú, Pere Aragonès i Francesc Teixidió  Cedida 

tothom, pensi el que pensi, parli 
el que parli, independentista o no, 
que s’escolta tothom”; la cohesió 
a Mataró: “Som mataronistes, des 
de Rocafonda al Pla d’en Boet, des 
de L’Havana a Cerdanyola, creiem 
en una sola ciutat, en polítiques de 
sentit comú i innovació i en una 
prosperitat compartida”, i els valors 
republicans: “El projecte que vo-
lem construir, entre tots,  ha d’anar 
més enllà de les sigles d’un partit, 
fi ns i tot més enllà de les respecti-
ves afi nitats polítiques. Els nostres 
objectius són la justícia social, el 
civisme, l’equitat, la bona gestió, 
transparència i honestedat”. |Red

Ciutat

Obertura 3-4 varis.indd   2 30/10/2018   15:57
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 La Promotora de la Candidatura 
Unitària i Sobiranista a Mataró, 
que pretén aplegar totes les forces 
sobiranistes en una candidatu-
ra unitària per a les municipals 
del 2019 no es rendeix. Segueix 
demanant que es facin unes pri-
màries que garantirien la relació 
democràtica. Quatre mesos des-
prés de la seva presentació, van 
fer un segon acte, amb presència 
dels diferents partits, i van retre 
comptes de les signatures reco-
llides al voltant d'aquesta can-
didatura unitària. El nombre de 

 El fi ns ara regidor de Ciutadans 
a l'Ajuntament de Mataró Víctor 
Manuel Paramés Soteras ha aban-
donat la disciplina del grup muni-
cipal dels taronges i serà, fi ns a fi nal 
de mandat, regidor no adscrit. El 
motiu, avançat per El Periódico, és 
que el partit no compta amb ell per 
a l'elaboració de la llista electoral 
per a les pròximes municipals. El 
portaveu dels taronges, Juan Carlos 
Ferrando –que tampoc entra als 
plans del partit–, li ha demanat 
sense èxit que torni l'acta. Serà 
el tercer no adscrit del ple.  | Red

Han sumat més de 2.000 signatures i l'ANC vol fer 
a Mataró el procés de primàries

El detonant seria que 
el partit no hi compta

signatures recollides és de 2.104. 
També es van explicar les diver-
ses rondes dutes a terme amb els 
partits amb l'objectiu d'acostar 
posicions entre uns i altres. Entre 
els diferents partits, el més obert 
al projecte va ser Junts x Mataró. 

A favor d'un procés de primàries 
entre l'independentisme també hi 
ha l'ANC de Mataró, que organit-
za, precisament el 3 de desembre, 
un acte per parlar de les primàries 
a Mataró que comptarà amb la 
presència de la presidenta de l'As-
semblea, Elisenda Paluzie. | Red

Els promotors d'una sola llista 
unitària no es rendeixen

Víctor Paramés deixa 
Ciutadans i passa a 
regidor no adscrit

El segon acte del grup promotor de la candidatura unitària Víctor Paramés al ple Cedida Cedida 

núm. 1841 del 2 al 8 de novembre de 2018
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Illa residencial i tranquil·la
Peramàs-Esmandies és un dels barris on costa més 
trobar pisos: la ubicació i l'ambient són molt valorats

La ronda O'Donnell, el gran vial de Peramàs-Esmandies  Daniel Ferrer 

Peramàs - EsmandiesPeramàs - Esmandies

Barri
a barri

Tot barri intro Peramàs.indd   2 30/10/2018   17:45



"Molt tranquil" és la resposta qua-
si unànime quan es pregunta als 
veïns de Peramàs-Esmandies pel 
seu barri. També és la formulació 
adjectiva més trobada en els pocs 
pisos que s'hi venen o s'hi lloguen. 
Sovint el mercat immobiliari és 

un bon barem per analitzar la co-
tització d'una zona de la ciutat, i 
trobar pis o casa a Peramàs és re-
alment complicat. L'Assumpta, 
que hi viu, explica: "D'aquí la gent 
no vol marxar. Molts pisos són de 
fi lls de gent que ja hi vivia i això 
li dona el caràcter familiar que té 
aquest barri".

Mitjana d'edat elevada

Aquesta permanència al bar-
ri és manifesta i se susten-
ta, també, en les estadístiques. 

Assumpta
(veïna)

"En aquest barri s'hi viu 
molt bé. Té bons accessos 
a punts d'interès, sortida rà-
pida a l'autopista i ets tan a 
prop del centre com de fora 
la ciutat"

 Fotografia 

Situat pràcticament a la falda de Cerdanyola, Peramàs-
Esmandies és un dels barris més afectats per les obres de 
canalització d'aigües que es deriven del nou dipòsit de la ron-
da Bellavista i la seva connectivitat amb la xarxa general de 
la ciutat. Ara aquestes obres, de gran afectació viària, tallen 
l'avinguda Puig i Cadafalch però fins fa pocs dies van tallar la 
circulació de la ronda O'Donnell, el gran vial que és columna 
vertebral del barri. Les afectacions de les obres han estat el 
gran tema de conversa dels veïns les darreres setmanes. 

Unes obres 
que han alterat 
l'ordre

Les obres

Peramàs-Esmandies és un barri 
eminentment residencial –amb un 
teixit comercial força perenne, per 
cert– que passa per ser el que té 
una mitjana d'edat més alta dels 
seus habitants. Les últimes dades 
de l'estudi de població li donen una 
mitjana d'edat de 46,14 anys, més 
de 5 per sobre la mitjana.

Mirant el mapa de Mataró, 
Peramàs és un enclavament entre 
tres grans barris: Cerdanyola, l'Ei-
xample i –tot i que més petit– el Pla 
d'en Boet. Té una trama urbanís-
tica consolidada i una disposició 
d'espais públics més equilibrada 
que altres barris. Un pot petit amb 
bona confi tura.

núm. 1841 del 2 al 8 de novembre de 2018
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 L'espai que ocupava l'edifi ci de 
Can Civit, a la ronda O'Donnell, 
va ser reclamat per al barri du-
rant anys i, fi nalment, arranjat 
l'any passat. Aquest mateix 2018 

es va fer la inauguració d'una pla-
ça que ara podria rebre el nom del 
mestre mataroní Pep Sivilla, mort 
aquest any. Això serà així si des 
de l'Ajuntament i la Comissió del 

L'activista i mestre mataroní Pep Sivilla, veí de Peramàs, mort al juliol

La plaça Pep Sivilla
Diferents entitats, amb l'AV del barri al capdavant, 
demanen que la zona de Can Civit porti el nom de 
l'activista

La plaça ja tenia 
nom

Els mateixos promotors de la 

iniciativa reconeixen en la seva 

exposició que anteriorment 

havien demanat un altre nom 

però volen que es consideri el 

de Pep Sivilla

 Arxiu Tot Mataró 

barri a barri Peramàs-Esmandies
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Serveis per l’automòbil

T. 937 571 800
Pl. Catalunya 5 · Mataró

7

6

La plaça que demanen que porti el seu nom, on hi havia pintures Civit  Fotografia 

Nomenclàtor s'opta per escoltar 
la demanda que, en aquest sentit, 
els han adreçat diferents entitats. 
Un grup es va organitzar arran de 
la defunció de Sivilla per retre-li 
homenatge i una de les idees que 
va sorgir va ser la de dedicar el 
nom de la plaça al mestre i acti-
vista social. Fins i tot s'han recollit 
signatures a favor de la proposta.

Pep Sivilla

Sivilla va morir al juliol als 65 anys. 
Llicenciat en periodisme, durant 
molts anys, va exercir la docència 
a l’escola Germanes Bartomeu i 
va ser director del CEIP Joan 
Coromines. L’any 1992 va presi-
dir la Federació d’Associacions 
de Veïns de Mataró. L’any 1995 va 

passar de l’associació de veïns del 
Centre a la de Peramàs-Esmandies. 
Al cap de dos anys ja estava dins de 
la junta de l’entitat. Poc després va 
ocupar el càrrec de vicepresident i, 
fi nalment, l’any 2000 va agafar les 
regnes de l’associació veïnal com 
a president, càrrec que va ocupar 
durant vuit anys, dues legislatures 
consecutives.

núm. 1841 del 2 al 8 de novembre de 2018
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Carles Noé, el responsable de la Granja Montse

"De ben petit em van inculcar que havia 
d'estimar el barri"
Carles Noé és el responsable de la Granja Montse, amb 
més de 30 anys d'història a Peramàs-Esmandies

 Arxiu 

barri a barri Peramàs-Esmandies

Tot barri 22,23 montse.indd   2 30/10/2018   19:13
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 Ets responsable d'un dels 
establiments més coneguts 
del barri. Com definiries 
Peramàs-Esmandies?

És un barri molt treballador i amb 
molt de potencial. Molta diversitat 
cultural i intel·lectual. Peramàs-
Esmandies té ganes de fer coses, 
té empenta i energia per fer-ho. 
Li falta un toc: que acabi la crisi, 
hi hagi estabilitat i puguem fer 
tot això.

La Granja Montse ha canviat 
d'aspecte en els darrers anys. 
Com es fa per mantenir-se al 
dia sense perdre els orígens, 
amb quin plantejament van 
encarar aquests canvis?

Des de ben petit, quan em parla-
ven de la cafeteria, els  pares em 
van inculcar estimar el barri. M'ha 
quedat molt gravat. El barri ens ha 
fet créixer i tots hem viscut gràci-
es a Peramàs. Els canvis van ser 
pensant en això. Estimar el barri 

és necessari i la gent ho hauria de 
fer més. Hauríem de fer un esforç 
per estimar-lo més. Hi ha botigues 
que no van bé perquè hi ha gent 
que compra a fora quan ho po-
dria fer aquí. Crec que els veïns 
i els comerciants hauríem de fer 
més vida en comú i cuidar el teixit 
comercial.

Com ha canviat el barri en els 
últims temps?

Està complicada, la cosa. No és 
culpa de la gent del barri, però 
inconscientment abans es "bai-
xava a Mataró" i a la gent li costa 
fer vida aquí. Si volem sortir de 
casa nostra anem al centre, però 
estaria bé que li poguéssim donar 
més vida a Peramàs. Que fos el 
nostre centre.

Què hauria de millorar?

No ho sé. L'Ajuntament està treba-
llant bé en moltes coses. De mica 
en mica s'aniran solucionant.

Hi ha algun secret o producte 
estrella que faci de la Montse 
un establiment tan popular?

El que tenim molt bo és el trac-
te. És la nostra millor estratègia. 
Som familiars amb  tothom, som 
propers i li sumem un bon pro-
ducte, de proximitat, amb dinars, 
amb carns a la brasa, amb menjar 
casolà, amb l'esmorzar pel tipus 
d'entrepans i rebosteria, creps i go-
fres, torrons a l'hivern i tortells de 
Reis... és una barreja de tot el que 
pots trobar al comerç de sota casa.

Com influencia la presència 
del polígon industrial tan a 
prop del barri?

Ens aporta molta feina. Hi ha mo-
viment no tant pel polígon sinó pel 
CAP i la Policia i això fa que el barri 
estigui viu. Sense aquests tres pun-
tals el barri no seria el mateix. Això 
ens dona moviment i constància. 
Tant de bo n'hi haguessin altres 
punts i el polígon fos més potent.

núm. 1841 del 2 al 8 de novembre de 2018

Tot barri 22,23 montse.indd   3 30/10/2018   19:13



1413

 Per a la gent que encara no 
sàpiga què és CIDIE: què és i 
quins serveis oferiu a la vostra 
seu al barri?

CIDIE, de la Fundació Ramon 
Rosal, és el primer centre de psi-
cologia especialitzat en teràpia 

basada en intel·ligència emocional. 
El nostre centre treballa sobre di-
ferents eixos transversals que són: 
la psicologia, la psicopedagogia i la 
psicoteràpia per a adults, infants i 
adolescents; la investigació, en la 
qual tenim diferents estudis cientí-
fi cs i publicacions en intel·ligència 

Núria García és una de les professionals del centre CIDIE

"Estem creant el vincle, ens agrada 
molt fer barri"
Parlem amb Núria García, del centre CIDIE de la 
Fundació Ramon Rosal

L'elogi de 
Peramàs

"El que fa especial el barri 

és el tracte amable i agradable 

de totes les persones que 

hi viuen i hi treballen"

 D. Ferrer i cedida 

barri a barri Peramàs-Esmandies
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emocional en l'àmbit de la salut 
així com l'organització de jornades 
científicoprofessionals;  i la forma-
ció, dins la qual oferim cursos i ta-
llers d'actualització professional, 
així com màsters i postgraus en 
intel·ligència emocional.

A més a més, com a fundació 
oferim altres serveis subvenci-
onats, com ara grups de teràpia 
per a persones amb fibromiàlgia, 
tallers d'afectivitat i sexualitat, o 
psicoteràpia per a persones amb 
discapacitat intel·lectual. 

També  oferim serveis comple-
mentaris a la psicologia, com el 
ioga o grups de relaxació dinàmi-
ca per a persones amb dolor crò-
nic. Així com el taller d'educació 
emocional a través del joc per als 
més petits.

Quin tipus de persona pot es-
tar interessat o necessitar el 
centre?

Gràcies al nostre equip multidis-
ciplinari, el nostre centre ofereix 
servei a qualsevol persona (adult, 
infant o adolescent) amb algun 
problema emocional o psicològic 
que necessiti ajuda professional i 
humana per superar les dificultats 

i millorar la seva qualitat de vida. 
Oferim nombrosos serveis profes-
sionals i tota l'ajuda humana per 
recuperar el benestar emocional i 
millorar la qualitat de vida.

Quina vinculació teniu amb el 
barri de Peramàs?

Encara estem creant vincle amb 
el barri. Crec que la vinculació és 
bàsicament del boca-orella. De 
mica en mica hem anat creant el 
nostre espai dins del barri, aspecte 
que ha estat molt ben acceptat pel 
veïnat, gràcies a la tasca que por-
tem a terme orientada a la cons-
trucció d'una societat més sana i 
humanitzada. 

A nosaltres ens agrada molt fer 
barri i intentem participar en dife-
rents institucions, centres i comer-
ços de la zona. Col·laborem tant 
amb escoles, el CAP de la ronda 
Prim i centres privats com amb 
l'Optometria Mataró o altres ser-
veis, com la gestoria Agesma, la 
copisteria Copimar o Can Kiko, 
que ens ajuda amb els càterings de 
les nostres jornades professionals 
i altres esdeveniments.

Què creus que és el millor del 

barri, en termes de convivèn-
cia i comerç?

El barri de Peramàs és un barri 
petit, tranquil i molt residencial. 
Compta amb una gran varietat 
de comerços i serveis que fan del 
barri un espai dinàmic i molt aco-
llidor. Això permet tenir a l'abast 
tot el que necessites sense haver 
de desplaçar-te. Però el que fa es-
pecial el barri és el tracte amable 
i agradable de totes les persones 
que hi viuen i hi treballen.

Recomanaries a la gent que hi 
vingués a viure o a treballar?

Per a nosaltres ha estat molt po-
sitiu venir a treballar aquí, ja que 
és un barri amb molta vida, amb 
molta varietat i, sobretot, molt 
acollidor. De seguida ens l'hem 
fet nostre. A més a més, està molt 
ben comunicat. El transport pú-
blic que hi ha a la zona permet 
desplaçar-se amb facilitat tant per 
Mataró com per anar a Barcelona 
o altres pobles veïns. Per tant, 
també el recomanaria per viure-
hi: crec que és un barri on pots 
fer molta vida i, a més a més, és 
molt segur.  

núm. 1841 del 2 al 8 de novembre de 2018
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Plaça Catalunya, 44 - Mataró 

937 571 084
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1.500 famílies vulnerables han 
reduït un 18 % les factures de llum, 
aigua i gas, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona

Amb l’objectiu de 
donar suport als 
ajuntaments de la 

demarcació de Barcelona 
en les accions preven-
tives contra la pobresa 
energètica, la Diputació 
de Barcelona ofereix el 

programa Auditories i in-
tervenció als habitatges 
en situació de pobresa 
energètica. Es tracta d’un 
seguit d’accions per mi-
llorar l’eficiència ener-
gètica dels habitatges 
en situació de pobresa 

energètica, reduir les 
despeses d’aquestes llars 
en subministraments bà-
sics (electricitat, aigua i 
gas) i millorar la qualitat 
de vida de les persones 
en situació de vulnera-
bilitat social. 
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El programa inclou dues 
visites a domicili -en què 
hi participen un tècnic es-
pecialitzat en eficiència 
energètica i un tècnic d’in-
tervenció social- i a partir 
de les quals es dissenya i 
s’implanta una interven-
ció integral, amb la instal-
lació d’aparells de monito-
ratge de consum, l’anàlisi 
de factures i hàbits de des-
pesa, el recull de dades de 
diagnòstic social, la instal-
lació d’elements d’efici-
ència energètica i l’asses-
sorament sobre la gestió 
dels subministraments i 
els hàbits de consum.  

Durant el 2017, s’han fet 
1.540 auditories a 212 
municipis de la demar-
cació de Barcelona que han 
reduït un 18% les factu-
res de llum, aigua i gas de 
les famílies vulnerables, 
el que representa 225 eu-
ros anuals per llar.  S’han 
instal·lat més de 18.000 
elements d’eficiència 

energètica per a optimit-
zar la il·luminació, contro-
lar i gestionar millor l’ener-
gia, millorar l’aïllament de 
portes o finestres i estal-
viar aigua. S’han realitzat 
5.218 actuacions per op-
timitzar els contractes de 
subministraments, entre 
elles 587 peticions de Bo 
Social. 

El programa té un pressu-
post d’un milió d’euros i es 
continua implantant fins al 
juliol de 2019, amb la pre-
visió de dur a terme 1.600 
auditories energètiques a 
191 municipis més. 

Segons explica la vicepresi-
denta segona i responsable 
de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, Meritxell Budó, 
«Són els ajuntaments els 
que es posen en contac-
te amb la Diputació per 
sol·licitar les auditories. 
Són casos de vulnerabili-
tat que ja s’han detectat a 
través dels serveis socials 

BITLLET 
COMBINAT

RENFE 
+ Bus Parc

Sense fum · Sense benzina · Sense embussos · Sense cotxe

Amb transport públic integrat

E casa al MONTSENY

#BusParc

Horaris i parades a:
parcs.diba.cat/busparc 

Tots els dissabtes, 
diumenges i festius de l’any 

Agafa el transport públic també
per anar a St. Llorenç del Munt i l’Obac
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municipals». Budó afe-
geix que «Les dades que 
recollim ens permeten 
afrontar nous reptes de 
futur. Per això, el nostre 
compromís és seguir tre-
ballant en aquest línia i 
poder fer una cirurgia 
més precisa amb les da-
des obtingudes».

En paral·lel, a través de les 
Oficines Municipals d’In-
formació al Consumidor 
(OMIC) i de les Unitats 
Mòbils d'Informació al 
Consumidor (UMIC) que 
es desplacen als municipis, 
s’ofereix informació a la 
ciutadania sobre la trami-
tació del Bo Social. 

Són accions de la 
Diputació de Barcelona 
que s’avenen amb l’Objec-
tiu de Desenvolupament 
Sostenible de l’Agen-
da 2030 de les Nacions 
Unides, número 1: “posar fi 
a la pobresa en totes les se-
ves formes en tot el món”.
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Diumenge

4
de novembre

Vermut Musical // 
12 h //
Plaça de Joan XXIII. 
Mataró //
Gratuït

BATSKÜLL,
RUMBA I JAZZ DE ROCAFONDA

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

El Kanka 
Diumenge 3 novembre / 21 h / 
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Entrada: 15 €.
Juan Gómez Canca ja acumula 4 
discos i innumerables premis a la 
seva trajectòria.

Bellako + Slander + We Exist 
Temporada Músiques Tranquil·les: 
'Guillem Roma'
Dijous 8 novembre / 21 h / Casal 
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) 
/ Taquilla: 13€. Anticipada: 10 €. 
Membres comunitat: 8 €.
Riquesa musical, poesia, naturalitat i 
sobretot connexió és el que desprèn 
la música de l'artista osonenc.

TEATRE I DANSA // 

'Desgana'
Diumenge 4 novembre / 18 h / 
Teatre dels Seràfi cs (c. de la Torre, 
78. Arenys de Mar) / Preu: 8 €.
Espectacle de Roger Pou, a càrrec 
de Teatre de Butxaca de Mollerussa.

'Rèquiem' de Mozart 
Diumenge 4 novembre / 19.30 h / 
Teatre Principal (C. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
15€. Taquilla: 17 €.
50 cantaires de diferents corals de 
l’Empordà, orquestra de Cambra de 
l'Empordà, i quartet vocal: Monik 
Bargalló (soprano), Imma Roig 
(mezzosoprano), J. Francesc Folqué 
(tenor) i Xavier Mendoza (baix).

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 2 novembre / 17.30 h: 
El conte de la rotllana: 'Anem a 
buscar bolets', de José Luis 
Gallego i Roser Calafell.
Dimecres 7 novembre / 17.30 h: 
Art Time: 'Coneguem l’art aborigen 
amb Emily Kngwarreye'.
Dijous 8 novembre / 17.30 h: 
Els Dijous a la Biblio... en anglès: 
'There's a dragon in your book' 
by Tom Fletcher & Greg Abbott.

'Els increïbles 2'
Dissabte 3 novembre / 18.30 h / 
Teatre La Massa (Pl. del Teatre, 
3. Vilassar de Dalt) / Taq.: 4 €.
Cinema infantil en català. 

Guia cultural

Els vermuts musicals són una 
proposta de la Casa de la 

Música de Mataró i de les as-
sociacions de veïns de la ciutat 
perquè gaudeixis dels migdies 
de diumenge i dels parcs de 
Mataró, amb una beguda, unes 
patates, unes olives i música de 
proximitat i de qualitat. 
Aquesta setmana es 
dona la circumstàn-
cia, a més, que el 
grup que toca a 
Rocafonda juga 
a casa: són del 
barri.  Batsküll 

és una banda de Mataró for-
mada fa 3 anys a qui li agrada 
l'alegria de la rumba i la lliber-
tat del jazz; així que uneixen i 
es diverteixen amb les fronte-
res difuses entre els dos estils. 
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L'Hora del conte
Dissabte 3 novembre / 12 h / 
Biblioteca Municipal (c. Gran, 
3-5. Argentona)
"Qui vola en aquesta escombra", 
sessió de contes a càrrec de la 
Sandra Rossi.

'Els enigmes de la Venus'
Diumenge 4 novembre / 12 h / 
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró).
Activitat familiar al voltant de la 
fi gura de la venus romana d'Iluro. 
A partir de 5 anys.

Dekóncert
Diumenge 4 novembre / 18 h / 
La Sala d'Argentona (Pl. Nova, 
15. Argentona) / Preu: 7€.
Concert de circ a càrrec de 
Solfasirc, amb Biel Rosselló (circ) 
i Antoine Dagallie (música).

L'Hora del conte especial
Dimarts 6 novembre / 18 h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
'Experimenta’m un conte: la petita 
Mei a la recerca dels colors perduts'. 

L'hora del Conte
Dimecres 7 novembre / 18 h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró) 
Narració del conte 'El camí que no 
duia enlloc', a càrrec de Josep Roca. 

Buc de contes
Dimecres 7 novembre / 17.30 h / 
Buc de Llibres (Muralla del Tigre, 
31. Mataró)
Narració del conte 'Tot a punt' de 
Xavier Deneux.

Hora del conte a Arenys
Dijous 8 novembre / 18 h / 
Biblioteca Fidel Fita (c. Bonaire, 
2. Arenys de Mar)

A càrrec de Les Contistes i l'As-
sociació Mans d'Arenys. 'Com ser 
un bon AGent AntiMalbaratament 
alimentari? (AGAM)'.

XERRADES I LLIBRES / 

Monogràfi c J. S. Bach
Dimarts 6 novembre / 18 h / 
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / 6 €.
Cicle de conferències a càrrec de 
Joan Vives, músic i locutor-redac-
tor de Catalunya Música. 2a sessió: 
"L'etapa Cöthen (1717-1723)".

Facciamo due chiacchiere
Dimarts 6 novembre / 19 h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n. Mataró)
Tertúlia literària en italià amb l'obra 
'Almost blue', de Carlo Lucarelli.

FAMILIAR /

'Allegro vivace'
Diumenge 4 novembre / 12 h /Casal 
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) / 
Entrada: 7 €.
Nou espectacle familiar de circ i 
pallassos, amb Tortell Poltrona, la 
Senyoreta Titat i en Bobas, inspirat 
en els pallassos d'inicis del s. XX.

TEATRE /

Fet a Mataró: 'Qui cu qui que 
quina'
Diumenge 4 novembre / 18 h / 
Can Gassol (pl. Pepa Maca, 15. 
Mataró) / Gratuït amb invitació. 
La cia. de circ Nom Provisional, 
presenten el seu primer especta-
cle, amb Joan Pallàs i Eva Camps.
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VISITA GUIADA /

Coll i Regàs: la casa, la fàbrica 
i un empresari innovador
Dies 3 i 8 novembre / Db. 17 h 
i Dj. 12 h / Casa Coll i Regàs. 
Fundació Iluro (c. Argentona, 
55. Mataró) / Preu: 6€.
Visita guiada enmarcada en la 
setmana del turisme cultural.

Propostes veïnals per un pro-
grama municipal: 'Educació'
Dimecres 7 novembre / 19 h / Sala 
d'actes Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa, 61. Mataró)
Cicle de col·loquis/debats ciuta-
dans, organitzat per l'Associació 
de Veïns de Mataró–Centre. Sessió 
moderada per Quim Barnola, RTVE.

Club de lectura: 'Les teories 
de l'amor'
Dimecres 7 novembre / 19 h / Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24. Mataró) 
/ Preu: 30€.
Club de lectura conduït per Paola 
Abellán. 3 sessions mensuals 
(novembre, desembre i gener). 
Primera sessió al voltant del lli-
bre 'Valentino', de Natalia Ginzburg.

El Documental del Mes: 'Of 
Fathers and Sons'
Dimecres 7 novembre / 19 h / Sala 
de plens de l'antic Ajuntament (C. 
Gran, 61 1r pis. Argentona)
Un documental imprescindible per 
poder veure i conèixer des de dins 
la realitat d'una família d'Al-Quaeda.

Talking about...
Dijous 8 novembre / 19 h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària en anglès, amb 
l'obra 'The Great Gatsby', de F. 
Scott Fitzgerald.

'El risc més gran'
Dijous 8 novembre / 19.30 h / 
Buc de Llibres (Muralla del Tigre, 
31. Mataró)

Presentació de llibre a càrrec de 
l'autora, Laura Pinyol.

'Notes històriques de la car-
toixa de Montalegre'
Dijous 8 novembre / 19 h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de 
Xavier Pérez, autor del llibre i direc-
tor de l'Arxiu Comarcal del Vallès 
Oriental, i d’Alexis Serrano, director 
de l'Arxiu Comarcal del Maresme.

'Els mamífers del Maresme'
Dijous 8 novembre / 19 h /
Biblioteca Municipal d'Argento-
na (c. Gran, 3-5. Argentona)
Conferència a càrrec de Pere 
Alzina, biòleg (zoòleg), comuni-
cador i consultor ambiental.

'Manuel de Pedrolo, polièdric 
i popular'
Dijous 8 novembre / 18 h / Saló 
de Pedra (c. Gran, 62. Argentona)
Conferència de Llorenç Soldevila 
(professor titular llengua i literatura 
UVIC. Doctor Filologia Catalana). 
Aula Extensió Universitària.

'La guerra de Sertori (82-72 
aC). Evidències arqueològiques 
entre l'Ebre i els Pirineus'
Dimarts 6 novembre / 19 h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Conferència del Dr. Jaume Noguera 
Guillén, professor de la UB. Cicle 
"Violència i confl icte des de la pre-
història als nostres dies. L'exemple 
del Maresme".

Xerrades amb editors
Dimarts 6 novembre / 19 h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
L’editorial Thule ens porta Gustavo 
Roldán, un dels il·lustradors amb 
més trajectòria al país.

'Esperitistes i lliurepensadores: 
dones pioneres en la lluita pels 
drets civils'
Dimarts 6 novembre / 18 h / Sala 
Roser Carrau (c. Monserrat, 8. 
Vilassar de Mar) / No socis 5 €.
Conferència de Dolors Marín, doc-
tora en història contemporània. 
Aula d'Extensió Universitària.

Llegir per parlar
Dimecres 7 novembre / 19 h /
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia literària sobre 'El carrer 
de les botigues fosques', de Patrick 
Modiano.

Vens a la tertúlia?
Dimecres 7 novembre / 19 h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària moderada per Toni 
Sala, al voltant de l'obra 'Viure amb 
una estrella', de Jiri Weil.

PREMIS /

Nit de la Cultura
Dilluns 5 novembre / 20 h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró) 
/ Entrada lliure, aforament limitat
2a edició, culmina amb el lliurament 
dels guardons Cultura Mataró, el 
reconeixement que dona la ciutat 
als creadors i agents culturals.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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FIRA-MERCAT /

Emocions Market 
De l'1 al 4 de novembre / Sorli 
Emocions (Vilassar de Dalt)
Trobada de tendències: moda, 
disseny, lifestyle, gastronomia, 
decoració, música en directe i di-
verses activitats per gaudir amb 
amics o en família.

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

FESTES I FIRES //

Fira d'Artesania
Diumenge 4 novembre / De 10 
a 15h / Part baixa de la Riera 
(Arenys de Mar)
Venda de productes artesanals, 
fets a mà, de tot tipus.

VARIS /

Observació astronòmica del 
cel profund
Dissabte 3 novembre / 20 h /
Observatori Cosmos (C. Bonaire, 
25, àtic. Mataró)
Observació amb telescopi: nebulo-
sa anular Lira M57, galàxia d'Andrò-
meda M31, l'estrella doble gamma 
Andròmeda, etc.

Taller d’identifi cació de foto-
grafi es a l’Arxiu
Dilluns 5 novembre / De 10 a 12 
h / Sala d’Actes de Can Palauet 
(c. d'en Palau, 32. Mataró)
Cada 1r dilluns laborable de mes, 
tothom pot ajudar-nos a documen-
tar imatges antigues de Mataró.

RUTES I VISITES //

Ruta Puig i Cadafalch. Mataró 
- Argentona
Dissabte 3 novembre / 10 h / Des 
de l'Ajuntament de Mataró / Preu: 
10,14 € / +65 anys i de 8 a 16: 7,61€ 
/ gratuït fi ns a 7 anys.
Visita guiada a diversos edifi cis 
modernistes de l’arquitecte Josep 
Puig i Cadafalch.

Vapors, fàbriques i cooperati-
ves del Mataró industrial
Diumenge 4 novembre / 11 h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric pa-
trimoni històric de Mataró.

Visita guiada al Cementiri dels 
Caputxins
Diumenge 4 novembre / 12 h / 
Cementiri dels Caputxins (Mataró)
Visita comentada, de la mà de l'his-
toriador Manel Cusachs.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.
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'Dones no resignades'
Biblioteca Pública Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
De l'1 al 15 de novembre.
Dibuixos a boli de M. Teresa Álvarez.

'Albert Jaime, escultures'
Museu Arxiu de Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Inauguració: 
divendres 2 novembre a les 19.30 h. 
Exposició de l'artista vilassarenc.

'Patchwork, l'art dels retalls'
C. C. Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar). Inauguració: di-
vendres 2 de novembre a les 20 h. 
A càrrec de Cosim.

Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró). 
Inauguració: dimecres 7, a les 
19.30 h. Fins al 9 de desembre:
• 'Protegir la humanitat, acabar 
amb la indiferència': la Creu Roja.
Inauguració: dijous 8, a les 19.30 h. 
Fins al 20 de novembre:
• 'Temps de canvis. Urbanisme i 
arquitectura en els fons especial 
de la Fundació Iluro'.

Col·lectiva 15x15
Moldumat - Galeria d’Art (c. Sant 
Benet , 27. Mataró). Del 8 de no-
vembre al 9 de desembre.
Tradicional exposició de l'Associ-
ació Sant Lluc per l'Art Mataró.

'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.

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

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

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

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

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.

Més informació: 
www.totmataro.cat/exposicions

INAUGURACIÓ /

'Pompeu Fabra. Una llengua 
completa'
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / Del 5 al 
23 de novembre. 
La seva aportació a la llengua cata-
lana i l'arrelament social de la seva 
fi gura i obra arreu de Catalunya.

Exposicions

La piràmide de Maslow 
(9/10) Autotranscendència

Abraham Maslow, fruit d'investi-
gacions, va constatar que a més 
de les necessitats per dèficit i de 
creixement, moltes persones no 
se sentien totalment realitzades. 
Va constatar que moltes experi-
mentaven unes experiències que 
va anomenar: experiències cimals. 
Una vivència on se sentien em-
bolcallades per una altra realitat. 
S'hi trobaven. Un altre nivell de 
consciència que els feia viure una 
visió diferent del món. Incloïa tots 
els altres esglaons. No només les 
necessitats fisiològiques, mentals 
i interiors sinó d'una altra mena. 
Una experiència promoguda per 
l'estètica, la bellesa, la contem-
plació i el silenci, entre d'altres.

Aquesta dimensió gratuïta, però 
necessària per a la completesa de 
tot ésser humà, al llarg de la histò-
ria ha tingut diversos noms: reli-
giositat (no religió), espiritualitat 
(no espiritisme), interioritat (no 
introspecció), qualitat humana 
profunda (no només qualitats).

Ho diu la paraula: 'trans' (més 
enllà de i a través de; trans-atlàntic 
anar més enllà de l'Atlàntic, però 
a través d'ell). La segona del verb 
llatí 'ascendere': pujar, escalar. És 
a dir, anar més enllà de l'ego però 
a través d'ell. El coneixement si-
lenciós és un ajut.

Maslow parteix del fet que tot 
ésser humà és bo per naturalesa, 
però que l'entorn pot aixecar i 
potenciar els aspectes negatius 
que té. En català diferenciem bé 
entre 'ésser' i 'estar': "soc un ma-
lalt" o "estic malalt". L'EH és bo, 
però està amb dèficits.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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– playback (dt i dj), teatre (dt i dj), 
cant coral (dv). • Cursos de for-
mació: 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 €).

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. • 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. tarda). 
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, rummicub, 
cartes i dòmino. • Sopar-Ball, pe-
núltim dissabte de mes.

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

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró. 

www.totmataro.cat/gentgran

ACTIVITATS //

CUINA: "Cuina sostenible"
Dimecres 7 novembre / 18 h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càr-
rec d'Ada Parellada, restauradora 
gastronòmica.

'El bon tracte amb la gent gran'
Dimarts 6 novembre / 17 h / Casal 
Municipal de la Gent Gran del 
Pla d'en Boet (c. Juan Sebastián 
Elcano, 6. Mataró)
Xerrada de Charo Delgado i Lucía 
Irzo, de la comissió de treball per 
l'abordatge en xarxa de situacions 
de maltractament a la gent gran. 

CASALS //

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. 

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, preenregistrat 

núm. 1841 del 2 al 8 de novembre de 2018

Sèniors

Educar o malcriar

S'acostuma a afirmar que els avis 
cangur donen una imatge positiva 
de la gent gran, que en compensa 
una altra, poc percebuda, d'alguns 
joves que tenen dubtes, sobre si les 
seves quotes a la seguretat social, 
per mantenir l'actual sistema de 
pensions, els seran retornades quan 
s'hagin de jubilar.

L'actual sistema de pensions està 
servint d'amortidor per poder sobre-
viure en una societat caracteritzada 
per una creixent desigualtat social 
i precarietat. Massa vegades, unes 
minses pensions de jubilació servei-
xen per malviure tres generacions: 
la dels avis, els fills i els nets.

L'educació suposa assumir una 
complicada responsabilitat que re-
quereix aconseguir un equilibri difí-
cil entre la socialització i la llibertat. 
Hi ha qui es pregunta si realment 
s'està educant o simplement criant 
els fills, en una societat individualis-
ta i consumista, manipulada per uns 
mitjans de comunicació alienadors.

Potser s'està criant i no educant 
una joventut, no preparant-la per 
assumir els reptes d'una vida en 
llibertat, convertint-la en persones 
dependents, carn de canó de con-
sultoris de psiquiatria, consumidors 
de droga, alcohòlics i altres seqüeles 
negatives, produïdes per una manca 
d'educació, que té poc en compte 
els valors pels quals s'ha de regir 
una societat equilibrada.

De forma general, els avis cangur 
ajuden o empitjoren el procés de 
transmetre la necessària discipli-
na i ordre que requereix l'educació 
d'un infant. La tolerància i la pas-
sivitat pròpies de la gent gran són 
adequades per a educar o més aviat 
per malcriar?

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

Gent gran
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Igualtat: Anna Galdon

 Redistribuir els usos dels espais, 
crear nou material, fer tallers més 
atractius perquè les noies hi par-
ticipin més o tenir en compte les 
seves peticions en el disseny de la 
nova programació. L’Ajuntament 
de Mataró vol revisar i adaptar el 
funcionament de la Xarxa d’Espais 
Joves de Mataró i ha començat a 
treballar per convertir-los en ve-
ritables espais amb perspectiva 
de gènere. 

La Xarxa d’Espais Joves de 
Mataró ja és seu, avui dia, d’ac-
cions per treballar la perspectiva 
de gènere, normalment al voltant 
de campanyes de sensibilització 
concretes. Però, d’ara endavant, 
l’Ajuntament vol que aquesta pers-
pectiva es converteixi en un plan-
tejament global i integrat al pro-
jecte educatiu dels equipaments.

La ciutat revisa els equipaments destinats a joves per 
treballar en clau de gènere

Així, i tot i quedar encara for-
ça camí per recórrer, l’objectiu és 
introduir la perspectiva de gènere 
com a eix transversal i incidir en 
tots els aspectes que tenen a veure 
amb el funcionament de la Xarxa 
d’Espais Joves de Mataró (formada 
pels equipaments de Rocafonda, 
Cerdanyola, la Llàntia i el Pla d’en 
Boet) i , sobretot, atraure més noies 
a les activitats programades. Amb 
les xifres a la mà, aquests equipa-
ments solen tenir més usuaris que 
d’usuàries (un 23% el curs 2015-
2016 i un 32% el 2017-2018). 

Treball en equip
Fruit d’aquest procés de refl exió i 
treball també s’ha plantejat la crea-
ció d’una guia adreçada al conjunt 
d’agents educatius implicats en el 
desenvolupament de les polítiques 
de joventut. I és que la idea bus-
ca que el projecte englobi també 

Més perspectiva de gènere als espais juvenils 
de la ciutat

Albert Canalejo

tots els actors relacionats amb el 
món educatiu. Això vol dir tre-
ballar amb els usuaris i amb les 
famílies, però també revisar as-
pectes com el paper dels equips 
educatius, les dinàmiques que es 
donen entre els mateixos joves, 
l’organització dels espais i el dis-
seny de la programació. 

Tasca reconeguda
La feina engegada pel Servei de 
Joventut i el d’Igualtat de l’Ajun-
tament de Mataró ha estat recone-
guda per l’Associació Catalana de 
Professionals de les Polítiques de 
Joventut. En concret, l’entitat cata-
lana ha reconegut la tasca de revi-
sió com a bona pràctica. La notícia 
s’ha donat a conèixer en el marc de 
les jornades de bones pràctiques 
en l’àmbit de la joventut 2018 que 
tenen com a títol “Equipaments 
juvenils: treballem el gènere?”. 

A banda de les accions pensades per millorar els espais, el projecte també vol impulsar un canvi 
de perspectiva global. Així, es treballarà per eliminar aquells estereotips o idees preconcebudes 
sobre com han de ser les persones en funció del seu sexe, es promourà el reconeixement de la 
diferència com una cosa positiva i s’educarà en aquests espais valorant les diferències i qualitats 
individuals de cada persona.

Eliminar estereotips de gènere

Ciutat núm. 1841 del 2 al 8 de novembre de 2018
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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
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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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• 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 Quadis CN Mataró supera un potent Terrassa

núm. 1546
De l 2 al 8 de novembre de 2018
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MINUT ZERO

Opinió Agenda

Staff

Cugat Comas
Periodista Tot Mataró

HEROI SOTA LA PLUJA. Va ser l'estrella del Quadis i es va fer gegant 
amb quatre gols contra el potent Terrassa.

Els que tenim una certa edat re-
cordem com un moment mític 
dels noranta aquella frase-lapsus 
del president del Barça Josep Lluís 
Núñez quan es va referir –al Saló 
de Cent de l'Ajuntament de la ca-
pital catalana– a Barcelona com 
"aquesta ciutat que porta el nom 
del nostre club". Fins i tot un polí-
tic avesat a dir-les de l'alçada d'un 
campanar com l'alcalde Clos va 
reaccionar-hi amb una riallada. 

Quina època aquella, en què 
mai sabies on començava el diri-
gent i on acabava la caricatura de 
l'Arús al millor programa d'aquells 
lustres, l'enyorat Força Barça. 
L'altre dia pensava en la possibi-
litat que algú, algun dia, cre gués 
que el Pla d'en Boet és el barri 
que porta el nom de l'Associació 
Esportiva Boet sense necessitat 
que fos un empresari immobilia-
ri milionari i baixet. N'hi ha prou 
amb seguir una mica el lògic alta-
veu que ha disposat el fet que les 
noies del club competeixin a Lliga 
Femenina 2 per veure com arreu 

s'associa el club a la ciutat.
En Quim Navarro, alma mater 

del club, sempre ha articulat molt 
bé el seu discurs de club de valors, 
arrelat, social. Que sigui el que té 
més llicències de Catalunya ha es-
tat la conseqüència d'una aposta 
conscient i consistent a la vegada 
per enaltir el nivell esportiu i so-
cial a la vegada. La imatge de diu-
menge passat, amb el pavelló ple 
per la presentació, en dona fe. El 
Boet s'ha convertit en el princi-
pal vector promocional d'un dels 
grans barris populars de la ciutat 
i els seus equips han equilibrat la 
balança del bàsquet local, propi-
ciant una competència conviscu-
da amb la Unió Esportiva que, en 
perspectiva dels darrers anys, és 
benefi ciosa per a tota la ciutat.

Gràcies a grocs i taronges, el 
bàsquet local sembla haver-se tret 
els antics perjudicis amb el granat 
passat i conjuga en present i futur 
un recorregut excitant. El Millán 
i el Mora són ara epicentres de la 
màxima atenció esportiva.

El Boet com a bon símptoma
El retorn de les noies a Estatal fa recuperar nivell al bàsquet local

Personatges

CASA
HANDBOL 1a Estatal Mas.
JH MATARÓ - SALLE MONTCADA
Dissabte 3| 16:30 h | Pavelló Teresa M. Roca
HANDBOL Plata Fem.
JH MATARÓ - DOMINICOS ZARAG.
Dissabte 3| 20:00 h | Pavelló Teresa M. Roca
BÀSQUET Lliga EBA
MAT. PARC BOET - SALOU
Dissabte 3| 18:30 h | Pavelló Eusebi Millán
BÀSQUET Lliga EBA
MAT. FEIMAT - ESPARREGUERA
Diumenge 4| 18 h | Palau Josep Mora
HOQUEI PATINS OK Lliga Plata
CH MATARÓ - PALAFRUGELL
Dissabte 3| 20:30 h | Pavelló Jaume Parera
FUTBOL 3a Catalana
LA LLÀNTIA - PLA D'EN BOET 
Diumenge 4| 10:30 h | Mpal. La Llàntia
FUTBOL 1a Catalana Femenina
CE MATARÓ - SANTA EUGÈNIA 
Diumenge 4| 16:45 h | Mpal. Centenari
FUTBOL SALA 2a Divisió B
ALIANÇA MAT. - CASTELLDEFELS 
Diumenge 4| 12:15 h | Pavelló Teresa M. Roca

     FORA
FUTBOL 2a Catalana
SANT ANDREU AT. - CE MATARÓ 
Diumenge 4| 18 h | Mpal. Centenari
BÀSQUET Lliga Femenina 2
LIMA HORTA - MAT. PARC BOET 
Diumenge 4| 12:45 h | Pavelló Virolai
BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
IGUALADA- GRESS PLATGES  
Dissabte 3| 19:30 h | Pavelló Les Comes

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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10 QUADIS CNM

7  CN TERRASSA

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich, Pitu Puig, Marc Corbalán 
(2), Víctor Fernàndez, Edu Mínguez 
(1), Lluc Bertran, Max Casabella, Àlex 
Codina (4), Pol Barbena, George Ford, 
Germán Yàñez (3), Xavi Casabella (ps).
PARCIALS: 2-1, 1-1, 3-2, 4-3.

DIV. D'HONOR        
MASCULINA

L'equip mataroní va anar quasi 
sempre per davant

El Quadis CN Mataró va fer un par-
tidàs enorme sota la pluja per der-
rotar el CN Terrassa, un dels líders 
de la Divisió d'Honor, que encara 
no havia cedit cap punt fi ns ara, en 
una nova batalla esportiva, d'aques-
tes a què ens tenen acostumats 
aquests dos equips. 

El Quadis va dominar quasi sem-
pre el matx, amb excepció del 0-1. 
Yáñez i Mínguez el van capgirar de 
seguida i, a partir llavors, amb gran 
autoritat, l'equip local va dominar el 
partit fi ns al punt de no deixar que 
l'equip visitant guanyés cap parcial. 
Només en el segon, marcat per les 
bones defenses en inferioritat, el 
marcador va quedar igualat.

En el tercer quart, va continuar 

El Quadis és tercer
4a jornada (27 octubre)
QUADIS CNM - Terrassa .......................10-7
Mediterrani - Canoe............................ 10-9
Catalunya - Navarra ........................... 9-10
Concepción - Tenerife .........................4-12
CN Barcelona - Sant Andreu ..............5-4
Barceloneta - Sabadell ........................9-4

Classificació 
Barceloneta, CN Barcelona 12; QUADIS 
CNM, Terrassa i Mediterrani 9; Sant 
Andreu 7; Catalunya, Navarra, Tenerife 3, 
Sabadell 2; Canoe 1; Concepción 0.

Cap a les Canàries
Després del sensacional triomf davant 
del Terrassa, l'equip del Quadis fa el 
desplaçament més llarg de la lliga.
El dissabte dia 3 juga a Tenerife 
contra l'Echeyde. En teoria, és un rival 
molt assequible, però la temporada 
passada va complicar més les coses 
del que va indicar el 6-11 final, ja que 
el Quadis va haver de fer un 0-7 de 
parcial en el darrer quart.
Els canaris venen de sumar la seva 
primera victòria a Madrid i estaran 
animats, però és evident que l'equip 
mataroní és superior.

Sabadell i Sant Andreu 
ja són a dalt 

3a jornada (27 d'octubre)
Rubí - LA SIRENA CNM  ......................... 8-7
Mediterrani - Sant Andreu ..................5-11
Moscardó- Concepción  ..................... 10-4
Terrassa - Zaragoza ..............................11-5
Sant Feliu - Sabadell ...........................6-19

Classificació 
Sabadell, Sant Andreu 9; Mediterrani, 
Rubí i Sant Feliu 6;  LA SIRENA CN 
MATARÓ, Terrassa i Moscardó 3; Zaragoza 
i Concepción 0.

Cap de setmana de descans
La Sirena CNM descansa fins al dia 10, 
en què les visitarà el "Medi", en un par-
tit en el qual ja s'hauria de començar a 
veure la millor versió de l'equip.

Partidàs enorme sota la pluja

Div.Honor Fem.

 Derrota molt sorprenent a Rubí

8  CN RUBÍ

7  LA SIRENA CNM

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

La Sirena no perdia a Rubí 
des de feia 12 anys

La Sirena va patir una sorprenent 
derrota a Rubí en el dia del debut 
de Gaby Stone. El matx va estar 
molt igualat i es va decidir gràcies 
al fi nal del segon quart i l'inici del 
tercer de l'equip rubinenc. Amb un 
parcial de 4-0 va capgirar l'avantat-
ge inicial de La Sirena i es va situar 
tres gols amunt (6-3). La Sirena, 
amb Marta Bach tirant de l'equip, 
va aconseguir empatar, però dos 
gols d'Amanda Triviño van servir 

perquè l'equip rubinenc donés la 
gran sorpresa de la jornada i, de 
moment, de la temporada.

l'exhibició de Mario Lloret, i en 
atac van brillar el capità Àlex 
Codina, en la boia, i Germán Yáñez 
i Marc Corbalán en el xut exteri-
or. El Quadis va agafar tres gols 
d'avantatge (7-4). El Terrassa va 
reaccionar amb una defensa molt 
pressionant per intentar trencar 
el partit. Però fi nalment va pagar 
peatge perquè l'equip local va es-
tar més efectiu en les contres.

www.eltotesport.com |  P. 3WATERPOLO
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LLIGA ESTATAL 
Femenina 2- A

A un punt del doble 
liderat
4a jornada (27 i 28 d'octubre)
Ardoi-Cortegada ................................74-66
Rioja-Corunya .................................... 65-61
Segle XXI-Avilés  ............................... 73-60
Cerdanyola-Horta............................. 54-64
MATARO P. BOET-Barça .....................76-62
Vigo-León ............................................92-79
Arxil-Ibaizabal ....................................54-72

Classificació 
Doble empat de Celta i Ardoi, 8 punts; 
MATARÓ PARC BOET i Rioja, 7 punts; 
Cortegada i Ibaizabal, 6 punts; León, 
Barça, Avilés, 5 punts; Horta, Corunya, 
Cerdanyola i Arxil, 4 punts; Segle XXI, 
1 punt.

5a jornada (3 i 4 de novembre)
El MATARÓ PARC BOET té un desplaça-
ment proper aquest diumenge a les 
12.45 h a Horta contra el Lima, en un nou 
enfrontament que té com a antecedent 
directe la Final Four de Copa Catalunya. 
Ha de guanyar per seguir a dalt.

Són al tren de dalt

7a jornada (27 i 28 d'octubre)
Lleida-Bianya .................................... 44-53
Bencriada-Hospitalet .......................62-72
Sant Adrià-Viladecans  ................... 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 14 punts; Girona, 
Bianya, 12 punts; Viladecans, GRESS 
PLATGES MATARÓ i Hospitalet, 11 punts; 
Lleida i Igualada, 10 punts; Gramenet, 
Sant Fruitós, GrupBarna, Bencriada i Sant 
Adrià, 9 punts; Tarragona i Terrassa, 8 
punts; Les Corts, 7 punts. 

9a jornada (3 i 4 de novembre)
El Gress té un desplaçament complicat a 
Igualada, dissabte a les 19.30 h contra un 
rival directe.

Copa Catalunya

Festa total al Millán. | D.FERRER

Un Eusebi Millán amb molt bona 
entrada de públic va ser testimoni 
diumenge de la revenja esportiva 
del Mataró Parc Boet sobre el Barça. 
Les blaugranes havien guanyat les 
taronges a la fi nal a quatre de Copa 
Catalunya just la setmana abans 
de començar la Lliga Femenina 2, 
però van sortir derrotades per uns 
severs 14 punts d'avantatge fi nal en 

el partit d'Estatal. Això dona fe de 
com de bé s'ha adaptat l'equip de 
Jordi Vizcaíno a la nova categoria 
i de la importància que té sumar 
tots els punts a casa. Les taronges 
no es van poder desempallegar 
del Barça fi ns després del descans 
però van acabar imposant la seva 
pròpia llei.

Les locals van sortir transforma-
des del seu vestidor després de la 
igualtat inicial. En un tercer quart 
apoteòsic, el Mataró Parc se'n van 
anar de 17 punts, que van sentenciar 
el partit i van permetre un darrer 
quart de to festiu en unes grades 
plenes a vessar, ja que esperaven 
la presentació dels equips del club.

58 GRESS P. DE MATARÓ

55 LES CORTS

GRESS P. DE MATARÓ: Cuní, Balmes 
(2), Murat, Domènech (1), Coll (6), Magriñà 
(19), Elworth (7), Cobo (12), Molina (6), 
Martínez, Solé (5)..

PARCIALS: 10-16, 12-12, 11-8, 15-19

El Gress no es deixa sorprendre

Retroben la victòria. | D.FERRER

El Gress Platges de Mataró va recu-
perar en la visita del Joventut Les 
Corts les bones sensacions de la 
"seva" lliga. Al Josep Mora les no-
ies d'Àlex León van saber dominar 
el marcador durant tot el partit i 
només al fi nal de tot les barceloni-
nes van fer estar les grogues amb 
l'ai al cor. De fet, les visitants van 

76 MATARÓ PARC BOET

62 BARÇA CBS

MATARÓ PARC BOET: Gibert, Diao (7), 
Andersen (2), Rodríguez (14), Claret (11), 
Llobet (6), Ruano (16), Masuet (5), Latorre, 
Jones (31).

PARCIALS: 23-19, 14-17, 22-6, 17-20

El Mataró Parc Boet 
es revenja del Barça

arribar a empatar el marcador a 
falta de pocs segons, però un 2+1 
de les mataronines va deixar el 
marcador en el seu resultat fi nal.

L'entrenador mataroní valora-
va el partit: "Ha estat un joc molt 
travat, perquè el rival era jove i 
proposava un joc molt físic, però 
hem sabut jugar-hi i dominar-les".

el Esporttot BÀSQUET
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Sensacions recuperades. | CEDIDA

El Mataró Parc Boet va amarrar la 
victòria a la pista del Valls després 
de dominar el marcador durant els 
40 minuts de joc. Tenint en compte 
que l'equip d'Alberto Peña venia de 
dues derrotes seguides, la sortida 
va ser balsàmica per als taronges.
L'entrenador reconeixia: "Veníem 
amb un bagatge de rebot defi cient 

en les últimes jornades i recuperar 
el domini en aquest sentit ha estat 
clau per dominar el partit". L'actitud 
en defensa i atac i el ritme de joc 
són les altres claus que expliquen 
la victòria per un diferencial de 
10 punts fi nal a la pista vallenca. 

Els 16 rebots capturats en atac 
–per només 7 dels locals– és l'es-
tadística més destacada del matx.

63 VALLS

73 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Puig (8), Merino 
(8), Aza (8), Francisco (5), De Pree (8), 
Duran (1), Forcada (4), Moore II (10), 
Tuxford (5), Sola (15).

PARCIALS: 17-20, 10-17, 14-20, 22-18

El Feimat venç al front  d'Aragó

El Feimat Mataró sembla no te-
nir aturador. A Saragossa van sa-
ber competir, van saber estar dins 
del partit, van saber gestionar la 
igualtat i van acabar enduent-se els 
punts d'El Olivar. L'equip de Charly 
Giralt suma cinc victòries seguides 
i aquesta dinàmica es nota en mo-
ments decisius. La bona ratxa ha 
propiciat, també, el punt de sort 
que sempre acompanya els equips 
guanyadors. I per això també van 
poder sortir victoriosos d'un partit 
en què la igualtat va ser la tònica 
dominant. El matx va ser sobri i 
igualat però va acabar sortint car 
per als interessos mataronins.

LLIGA EBA 
Grup C

L'Igualada segueix 
invicte
6a jornada (27 i 28 d'octubre)
Valls-M. PARC BOET ...........................63-73
Castellbisbal-Igualada .....................63-75
Tarragona-Salt .................................. 95-82
Quart-Calvià  ..................................... 105-71
El Olivar-FEIMAT MATARÓ ................ 66-71
Esparreguera-Martorell .................64-84
Cornellà-Salou ...................................84-78

Classificació 
L'Igualada segueix líder amb 12 punts; 
Quart, MATARÓ FEIMAT i Tarragona, 11 
punts; MATARÓ PARC BOET, 10 punts; 
Valls, El Olivar, Castellbisbal, 9 punts; 
Cornellà, Esparreguera, Salou, 8 punts; 
Martorell i Salt, 7 punts; Calvià, 6 punts.

7a jornada (3 i 4 de novembre)
Els dos equips mataronins segueixen 
emparellats al calendari i aquest cap de 
setmana els toca rebre rivals a casa, on 
els punts s'han d'assegurar. En aquesta 
ocasió, mirant la classificació, reben dos 
equips de la part inferior de la taula.

El MATARÓ PARC BOET rep el Salou 
dissabte, a les 18.30 h a l'Eusebi Millán, 
en el primer partit de la jornada. 

Pràcticament 24 hores després, a les 
18 h de diumenge, el FEIMAT MATARÓ 
rep l'Esparreguera al Josep Mora, on 
buscarà la sisena victòria consecutiva.

66 EL OLIVAR

71  FEIMAT MATARÓ

FEIMAT MATARÓ: Solé (23), Viñallonga, 
Cabrera (2), Rodríguez, Ventura (2), Ariño 
(20), Romero (17), Tardio, Estany, Touré 
(3), Traver (4).

PARCIALS: 17-16, 14-15, 22-22, 13-18

Estan en ratxa.| CEDIDA

El Mataró Parc Boet es retroba amb 
el triomf a Valls 

www.eltotesport.com |  P. 5BÀSQUET
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BÀSQUETBÀSQUETBÀSQUET

PRIMERA ESTATAL 
MASCULINA

Tres equips al davant
2a Jornada (27 d'octubre)
Tordera - Arenys Munt .............................. 1-5
Palafrugell - Liceo B .................................. 3-1
Taradell - Raspeig ......................................7-3
Vilanova - Vilafranca ................................0-2
Maçanet- Alpicat ....................................... 6-3
Manlleu - CH MATARÓ  .............................. 2-4
Barça B - Sant Feliu ..................................2-0

Classificació
Vilafranca, Palafrugell i Barça B 6; CH 
MATARÓ i Taradell 4; Raspeig, Maçanet, 
Liceo B, Arenys de Munt i Vilanova 3; 
Alpicat Lleida, Sant Feliu, Tordera i 
Manlleu 0.
Gran partit dissabte amb visita d'un 
dels líders
El dissabte dia 3, a les 20.30 hores, hi ha 
un gran partit al Pavelló Jaume Parera, 
on el CH Mataró rebrà la visita d'un 
dels tres líders, el Palafrugell, equip 
que la temporada passada va jugar a 
l'OK Lliga. En la temporada anterior, els 
empordanesos van guanyar aquí per 2-5 
i en la seva primera visita, la temporada 
2015-16, la victòria va ser local per 6-3.

El Mataró es despenja
2a jornada (27 d'octubre)
Bigues i Riells B- Voltregà B ................... 2-3
Igualada - CH MATARÓ  ............................. 2-1
Jonquerenc - Vila-sana B .......................2-0

Classificació
Vilanova B, Igualada 18; Voltregà B i 
Bigues i Riells B 12, Jonquerenc 10; CH 
MATARÓ 7, Vila-sana B 3, Barberà 0.

Fan un bon partit però 
perden a Igualada
En el partit jugat a Igualada, l'equip 
mataroní, tot i les baixes, va jugar bé. 
Es va avançar amb gol de Milla, però 
les igualadines van empatar poc abans 
del descans. A la represa, les d'Albert 
Bou van tenir un munt d'ocasions, però 
van acabar encaixant el 2-1 a 23 segons 
del final. 
Van jugar: Lladó, Soler, Chiva, Fontde-
glòria, Lleonart i Milla.
El divendres dia 2 al vespre (21.30 hores)  
juguen a la pista del líder, el Vilanova B.

L'equip d'Albert Larrea 
guanya en una pista on no ho 
havia fet des de feia 23 anys

L'equip del CH Mataró havia fet una 
bona estrena a casa en l'OK Lliga 
Plata, sense poder-la completar amb 
un triomf, i en la segona jornada va 
donar la campanada, guanyant en 
una pista complicada on no havia 
guanyat des de feia 23 anys.  L'equip 
mataroní va dominar de forma ab-
soluta la primera part i va arribar al 
descans amb un avantatge de 0-3, 
amb dos golassos de Cantero i Lladó 
i un altre de penal del mateix Lladó. 
L'equip local és molt jove i va jugar 
amb molta intensitat i amb moltes 
ganes, però se'ls va saber controlar.

A la represa, com es podia es-
perar, l'equip osonenc va sortir "a 
mossegar" endurint i embrutant 
molt el partit, provocant faltes i 
protestant-ho tot. Els de Larrea van 
defensar bé, però el Manlleu va sem-
blar que podria aconseguir el seu 
objectiu de remuntada, ja que va 
reduir fi ns al 2-3. 

Pau Palacín, de falta directa quan 
faltaven 7 minuts, va fer el gol que 
va tornar a obrir el marcador. En els 
minuts fi nals, Sergi Grané va estar 
molt bé sota pals aturant els xuts, 
amb els quals l'equip local tenia 
el principal recurs, i els tres punts 
van venir cap a Mataró, enmig de 
l'alegria del Front Mataroní, que va 
donar suport a l'equip.

Bona victòria fora. | CEDIDA

2  MANLLEU

4  CH MATARÓ

CH MATARÓ: Sergi Grané; Gerard 
Cusachs, Eric Florenza, Conrad Xicota, 
Pau Palacín (1), Àlex Cantero (1), Oriol 
Lladó (2), Adrià Martos, Bernat Romero, 
Jaume Gisbert (ps).
GOLS: 5' CANTERO (0-1); 16' LLADÓ (0-
2); 17' LLADÓ de penal (0-3); 31' Teixidó 
de falta directa (1-3); 41' Pradell (2-3); 
44' PALACÍN falta directa (2-4).

Guanyen en un feu "prohibit" des 
del segle passat 

Nacional Catalana  
Femenina

Barbero or i 
Aragón bronze 
als catalans de 
gimnàstica

Les gimnastes mataronines Maria 
Barbero i Xènia Aragón, del Club 
Rítmica Mataró, van obtenir el títol 
de campiona i el tercer lloc en el 
campionat de Catalunya celebrat a 
fi nals del mes passat a Tarragona, 
en les categories aleví i cadet, res-
pectivament, en l’aparell de pilota. 
Gràcies a aquestes classifi cacions, 
el proper 8 de novembre partici-
paran a Múrcia en el Campionat 
d’Espanya Copa Base Individual.

Doble victòria de 
Glòria Latorre al 
Màster Nacional 
de bàdminton

El cap de setmana del 20 i 21 d'oc-
tubre es va celebrar a Jaén el pri-
mer Màster Nacional Sènior de 
bàdminton d'aquesta temporada. 
La mataronina Gloria Latorre va 
participar-hi i va tornar havent gua-
nyat l'individual femení i el dobles 
femenins, amb bastanta facilitat, 
sense perdre cap set en cap de les 
dues modalitats. En canvi, als dobles 
mixtos, la parella en què competia 
Latorre va fer semifi nals.

el Esporttot HOQUEI
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9:00 CAMINANT PER
 CATALUNYA
9:30 TELÓ DE FONS
10:00 BOJOS DE CASTELLS
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
12:30 DE TEE A GREEN
13:00 LA CONVERSA
13:30 ÚLTIMA SESSIÓ
14:00 TELÓ DE FONS
14:30 TRAÇ DE CULTURA
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 PER 
 CATALUNYA
2:30 TELÓ DE FONS
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 5
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

Dissabte 3
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 CAPITÀ GINGEBRE / 
 BOJOS DE CASTELLS
12:00 CREURE AVUI
12:30 KASTANAYA.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 CALIDOSCOPI
21:00 LLEIDA 360
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 TEMPORADA ALTA. 
 LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ
23:00 ÚLTIMA SESSIÓ
23:30 OH LA LÀ!
1:00 ÀMBIT B30
1:30 CALIDOSCOPI
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 4
7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 BA - BA

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

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

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

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

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

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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30 SANT CUGAT

30 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Bassory Tan-
dian, Dani Torvisco i Quico Sola porters; 
Manel Núñez (2), Oriol Prat (5), Jaume 
Pujol (6), Dani Aguilera (4), Oriol Vaqué 
(2), Jan Bonamusa (3), Sergi Fuster (2), 
Bernat Bonamusa, Berenguer Chiva, 
Pablo Vela (1), Max Ansón (2), Javier 
Martín (3), Benjamí Calvillo.
PARCIALS CADA 5': 3-0, 4-3, 6-6, 10-
8, 14-12, 14-16 descans; 16-19, 19-20, 21-23, 
23-25, 25-28. 30-30.

26 OAR GRÀCIA 

29 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Lídia Bentkib, Noemí Pérez, 
Laia Argelich porteres; Ona Muñoz (11), 
Sara Ruiz (1), Isa Latorre (1), Alisa Forné, 
Zara Verdugo (1), Clara Poo (3), Sandra 
Fargas (6), Marina Seda, Maria Murillo (5), 
Irene Hernàndez, Sara Muniesa, Saray 
Romero (1), Maria Muñoz.
PARCIALS CADA 5': 0-4, 3-6, 5-8, 6-9, 
10-10, 11-14 descans; 12-16, 14-18, 16-22, 
20-24, 23-27, 26-29.

El Joventut guanyava de tres 
quan faltaven cinc minuts

L'equip santcugatenc va sortir fort, 
amb ganes de sumar el primer tri-
omf, i va fer un parcial de 3-0. A 
mesura que passaven els minuts 
l'equip groc-i-negre es va anar cen-
trant en defensa, rebutjant el con-
traatac i resolent bé els seus atacs, 
i va marxar al vestidor dominant 
de dos (14-16).

A la represa, l'equip de Jordi 

Esplugues, nou líder
6a jornada (27-28 d'octubre)
Granollers B - Sant Quirze .............. 27-24
Montcada - La Roca ......................... 30-30
Sesrovires - OAR Gràcia .................. 27-28
Sant Cugat -JH MATARÓ ................. 30-30
Salle Bonanova - S. Joan Despí .....22-23
Palautordera- Poblenou ..................26-28
UE Sarrià - S.Est.Palautordera .......32-29
Esplugues - Sant Vicenç ...................23-16

Classificació
Esplugues 9; Sesrovires, Sant Quirze, La 
Roca, Sarrià 8, JH MATARÓ, Montcada 
7; Palautordera, Poblenou i OAR Gràcia 
6, Sant Vicenç 4; Sant Joan Despí 3; 
Granollers B, Sant Cugat, Bonanova, Sant 
Esteve Palautordera 2.
Juguen abans de la presentació
El dissabte dia 3, el JH Mataró rep el 
Montcada a les 16.30 hores en partit 
previ a la presentació de tots els equips 
de l'entitat. La temporada passada el 
resultat va ser de 31-27.

L'Elda continua imbatut
7a jornada (27/28 octubre)
S. Vicenç - Sant Joan Despí............. 18-18
Amposta - Agustinos Alicante ........25-21
Mislata - Lleidatana .......................... 30-21
Sant Quirze - Benidorm ................... 27-24
OAR Gràcia - JH MATARÓ  ................26-29
Dominicos - Puig d'en Valls ..............dia 1
Elda- La Roca ...................................... 20-19

Classificació
Elda 14, Sant Quirze 12; Benidorm 10; Puig 
d'en Valls 9; JH MATARÓ, Amposta i Misla-
ta 8, Sant Vicenç 7; Sant Joan Despí 5, La 
Roca, Dominicos Zaragoza 4; Agustinos 
Alicante 3, OAR Gràcia i Lleidatana 2.
Reben el Dominicos
Dissabte a les 20 hores, el JH Mataró rep 
el Dominicos de Zaragoza. La temporada 
passada el resultat va ser 28-26.
ALTRES RESULTATS
2a Cat. Masc.: Ribes -JHM B 32-32;  BCN 
Sants - Llavaneres 28-24; 3a Cat. Masc.: 
Santllo B- Llavaneres B 30-30; 1a Cat. 
Fem.: Santpedor- JHM "B" 22-26.
1a Catalana Juv. Mas.: JHM - Garbí 34-32; 
1a Cat. Juv. Fem.: JHM- Sant Fost 32-10; 1a 
Cat. Cadet Fem: JHM - Sesrovires 38-22; 
1a Cat. Inf. Mas.: JHM- Martorell 28-17.

Deixen escapar un punt al final 

El Joventut es va retrobar amb el 
triomf a la pista sabadellenca. Va 
sortir en tromba, amb un parcial 
de 0-4. Després l'equip local va re-
accionar i es va arribar a posar al 
davant, però tres gols consecutius 
d'Ona Muñoz (que acabaria sent la 
màxima golejadora del partit amb 
11) van deixar el Joventut al davant 

en el marcador al descans (12-14). 
A la represa, l'equip mataroní 

va tenir sempre el control del par-
tit, quasi sempre amb avantatges 
d'entre 4 i 6 gols. 

Però quan faltaven vuit minuts 
l'OAR va reaccionar i es va posar 
a dos gols (23-25). Unes bones de-
fenses i tres gols de Fargas, Poo i 
Muñoz van tornar la diferència als 
5 gols i van sentenciar el partit.

Fernàndez va controlar bé la si-
tuació, però no va saber trencar 
el partit. Es va entrar en els cinc 
minuts fi nals amb un avantatge de 
tres gols (25-28), però la pressió 
de l'equip local els va donar bon 
rendiment. Pujol hauria pogut sen-
tenciar el matx, però va enviar un 
penal al pal, i en la jugada següent, 
l'equip local en van forçar un que 
va transformar per empatar.

Controlen el partit amb solvència

1A ESTATAL
MASCULINA

Plata Estatal Fem.

Victòria a Sabadell. | CEDIDA

El Sant Cugat va remuntar. | CEDIDA
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2   CE MATARÓ

0   YOUNG TALENT

CE MATARÓ:  Oliver Leiton, Aitor 
Vàzquez (Isma 60'), Dani, Adriàn, Víctor 
Yustos, Parri, Marc Pascual (Peque 
73'), Kique (Aitor Gonzàlez 60'), Creus 
(Pedro 60'), Toni Muñoz (Uri 39'), Aleix 
Cirera.
GOLS: 36' DANI PRIETO (1-0); 57' 
GUILLEM CREUS (2-0).

SEGONA
CATALANA

L'equip groc-i-negre va senten-
ciar amb un gol a cada part

El CE Mataró, líder de 2a Catalana, 
va guanyar amb solvència el Young 
Talent badaloní, i augmenta l'avan-
tatge sobre el segon classifi cat, que 
ara és el Montcada, a cinc punts.

El matx va estar dominat de for-
ma absoluta durant tota la primera 
part per l'equip local, que jugava 
amb la samarreta suplent, però 
només va tenir una clara ocasió 
de gol, quan Parri als 7 minuts va 
enviar un xut al travesser. Fins que 
als 36' Dani Prieto, des de quasi 
trenta metres, va enviar un obús 
en el llançament d'una falta directa 
que va signifi car el primer gol local. 
Abans del descans, Uri va tenir una 
ocasió clara, però va topar amb el 
porter visitant.

A la represa, d'entrada es va man-
tenir la mateixa situació i, abans 
del quart d'hora, després d'una 

Augmenta l'avantatge

9a jornada (27/28 octubre)

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

Classificació 
CE MATARÓ 24; Montcada 19; Turó Peira 
17, Parc 16; Singuerlín i SANT POL 15, 
Canyelles, Llefià i PREMIÀ MAR 13; Sant 
Andreu At. 12;  Molletense i Mollet 11; 
Young Talent i Sarrià 10, Valldoreix 8; 
Besós BV i Pubilla Casas 7; Europa B 4.
10a jornada (4 novembre)
Sant Andreu At. - CE MATARÓ  (DG 18 h)
Visita a un camp històric
El CE Mataró juga al Narcís Sala barce-
loní, diumenge a les 18 hores, contra el 
filial del Sant Andreu, que la temporada 
passada era el Districte 030. El Mataró 
va guanyar-hi per 1-3.

Un altre empat a casa
El juvenil del CE Mataró va tenir moltes 
ocasions, però no va estar encertat en 
el xut i es va conformar amb un empat 
a un (gol de Reda) davant el Nàstic B. 
L'equip groc-i-negre és 6è amb 17 punts i 
dissabte visita el líder, l'Espanyol B.

Empat a fora
El CE Mataró va empatar 2-2 al camp del 
Júpiter, el 5è classificat. 
Ara l'equip mataroní és 11è amb 5 punts. 
Diumenge a les 16.45 h rep el Sant 
Eugènia (13è amb 4 punts).

Primer triomf argentoní 
abans del derbi
L'Argentona va guanyar el Farners (2-1) 
en el que ha estat el primer triomf a la 
categoria. Però encara és penúltim. El 
Vilassar de Mar va guanyar a Banyoles 
(0-1) i és líder.  Diumenge a les 12 h derbi 
a Vilassar de Mar on reben l'Argentona.

 El CE Mataró també té talent

Dani va fer el primer gol. | CEDIDA

molt bona jugada d'Aleix Cirera, 
Creus va col·locar la pilota per tot 
l'escaire per fer el segon gol, el de 
la tranquil·litat.

Els visitants van obrir línies i el 
Mataró va tenir dues bones oca-
sions a peus d'Aitor Gonzàlez, so-
bretot en una falta que va enviar al 
pal. Ja cap al fi nal, els badalonins, 
aprofi tant un cert relaxament lo-
cal, i tot s'ha de dir, un bon joc al 
centre del camp, van tenir dues 
ocasions ben resoltes per Oliver, 
el jove porter debutant. 

El femení empata

El CE Mataró femení va empatar a 2 
al camp del Júpiter. Gisela Gonzalvo 
i Dori Apolo van igualar dues ve-
gades l’avantatge local abans del 
descans. A la represa, el marcador 
ja no es va moure.

Van jugar: Olivia, Gisela, Jasmina, Judit, 
Ariadna, Dori Apolo, Sara Angelina, Desirée, 
Montse, Laia i Ainoa. Després entraren Carla, 
Natasja, Ona i Meritxell.

1a Catalana Fem

Lliga Nac. juvenil

1a Catalana 

el Esporttot FUTBOL

Les noies van empatar. | ARXIU
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1  PLA D'EN BOET

3  CIRERA

PLA D'EN BOET: Jairo, Loukhiar 
(Farissi 78’), Badji, Ordóñez, Carrasco, 
Valencia, Lluc Pera (Cano 66’), Cortés, 
Barris (Adama 66’), Marquett (Conejo 
86’), Vela (Javi 78’).
CIRERA: Toni, C.Romero, Karamba, 
Palau, Albert Garrido, C.Flores (Izar 
65’), Baba (Joel 65’), Juako (Yustos 
65’), Agus, Frank (Campaña 65’) i Aleix 
(Gianluca 83’).

1  CERDANYOLA AEiLL

4  VILASSAR B

CERDANYOLA AEiLL:  Moreno, Sergi 
Hernàndez (Àlex 54’), Llop, Mosquera, 
Simón, Romero,  Mas (León 78’), Ricis 
(Valle 64’), Carrasco, Aitor Fernàndez 
(Touré 36’), Delgado.

1  FUND. MONTGAT

4  MOLINOS

MOLINOS: Dani Ramos, Carmona, Jordi 
Can, Artero, Sergio López, Isra (Chama-
rro 84’), Aitor Moreno (Uri Martín 84’), 
Jorge, Toni Martín (Keita 64’), Batlle 
(Adrián 64’), Pereira (Óscar 30’).

TERCERA
CATALANA

La UD Cirera va aconseguir la seva quarta 
victòria consecutiva. Ho van fer per guan-
yar amb solvència al Municipal del Pla d'en 
Boet i trencar la imbatibilitat dels groc-
i-blaus al seu camp, on no havien cedit 
cap punt fins ara. La primera part va ser 
molt igualada i sense gols, que van arribar 
a la segona part. Frank va avançar els 
cirerencs a la sortida d’un córner, i Vela 
va empatar des del punt de penal, quan 
només quedava un quart d’hora. En aquest 
tram final Izar va sentenciar per al Cirera  
amb dues grans rematades.

L’equip llantienc no va desaprofitar la 
visita al penúltim. Però el triomf no va ser 
fàcil, ja que no es va materialitzar fins al 
darrer quart d’hora, amb gols de Sergio 
Garcia i Yusupha.

Cirera i Molinos conti-
nuen darrere del líder

9a jornada (27/28 d'octubre)

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

Classificació 
Vilassar Dalt 22; CIRERA 21; MOLINOS 20, 
Vilassar B 18, Santvicentí 16; MATARONE-
SA i Llavaneres 14; CERDANYOLA i Cabrils 
13; PLA D'EN BOET i Lloreda 12; Premià 
Dalt 11; LA LLÀNTIA i La Salut Badalona 
10;  Arenys Mar 9; Montsant 7, Masnou At. 
3; Fundació Montgat 1.

10a jornada (3/4 novembre)
MATARONESA - Arenys Mar (DS 17 h) 
Montsant - CERDANYOLA (DS 18 h)
LA LLÀNTIA - PLA D'EN BOET (DG 10:30)
CIRERA - Premià de Dalt (DG 12 h) 
MOLINOS - La Salut (DG 12 h) 
El derbi es juga a la Llàntia
Aquesta setmana el derbi es juga a la 
Llàntia, però el juga per tercera setmana 
seguida el Pla d'en Boet, després dels 
jugats contra Mataronesa i Cirera, on ha 
patit dues derrotes.
Cirera i Molinos juguen a casa i buscaran 
tres punts que els mantinguin en la 
lluita pel lideratge.

El Calella s'escapa
7a jornada (27/28 octubre)

JUVESPORT - MATARÓ ATH .................3-4
MOLINOS B - Cabrils B .......................... 2-2
Calella - ROCAFONDA  ............................ 2-1
JUVENTUS - Alella ................................. 3-3

El Calella agafa un avantatge de 5 
punts sobre els segons, que són Tiana 
i Molinos B. El Mataró Athletic va 
aconseguir la primera victòria i surt 
de la cua.
Aquest cap de setmana hi ha derbi a 
Rocafonda, on reben el Juvesport diu-
menge a les 12 hores.

La UD Cirera trenca la imbatibilitat 
del Pla d'en Boet a casa seva

El Cirera continua segon.| D.FERRER

4a Catalana

0  SANTVICENTÍ

3  MATARONESA

MATARONESA: Palomino, Espín, Moya, 
Hidalgo (Manga 69’), Carlos, Jonatan, 
Nogales (Othman 57’), Marc Pérez, 
Sissoko (Joan 69’), Palanco, Marcelo 

L’equip vilassarenc es va avançar aviat, 
però Delgado va empatar als 19’. Després 
es va obrir el partit i en van treure profit 
els visitants amb dos gols abans del des-
cans. Ja en temps afegit van fer el quart.

Triomf arlequinat en un camp difícil que 
els permet enfilar-se a la classificació. Ben 
aviat Hidalgo va fer el primer gol, i van 
jugar tranquils, per sentenciar a la represa 
amb gols de Jonatan Beltran i Joan Garcia.

0  MASNOU AT.

2  LA LLÀNTIA

LA LLÀNTIA:  Joan, Yusupha, Andra-
da, Paby, Salvia, Ismael (Sergio Garcia 
73’), Jerreh, Saiku, Traoré (Llavero 79’), 
Guedes (Bilal 54’) i Said.

Clara victòria al camp del cuer que li 
permet continuar en 3r lloc. Artero i Aitor 
Moreno ja van fer el 0-2 al descans i, a la 
represa, Jorge Manrique va sentenciar 
amb dos gols, amb el de l’honor local. 

www.eltotesport.com |  P. 9FUTBOL
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el Esporttot FUTBOL SALA

DIVISIÓ D'HONOR 
CATALANA FEM.
Primera derrota Futsal 
Aliança Mataró 

El femení del Futsal Aliança Mataró va 
patir la primera derrota de la tempo-
rada després de perdre a casa 6 a 8 
contra el Rubí en un partit boig, amb 
moltes alternances en el marcador.  
Ara les mataronines són cinquenes a 
només un punt del Rubí, que és el nou 
líder. Aquesta setmana no hi ha lliga, 
i les vermelles no competiran fins al 
cap de setmana del 10 i 11 de novem-
bre, en què visitaran l’Esparreguera.

F.ALIANÇA – RUBÍ 6-8
FUTSAL: Mireia Neddermann,  Maria 
Espinar (1), Irene Garcia (2), Aina Moya 
(2), Maria Rius (1), Carla Tortajada, 
Marta Cuquet,  Naima Reixach, Cristina 
Vazquez,  Anna Munné, Meritxell Ribas, 
Geraldine Gama.

3  GRÀCIA

3  SPALL CFS MATARÓ

SPALL CFS MATARÓ:  Martínez, Álvarez, 
De Gea, Aledo, Capilla, Guarnido, Macias, 
Roy, El Merrouni, Tejedor

treballada amb grans gols i molt 
bones jugades on al fi nal el rival 
va maquillar el marcador.  

Les noies, victòria i líders
Respecte de l'altre primer equip, 
nova victòria del femení del club 
groc-i-negre a la 2a B. La porteria 
va quedar a 0 gràcies a un gran 
treball defensiu i van guanyar a 
Pineda per un contundent 0-3.

El Futsal Aliança Mataró continua 
realitzant una gran campanya i 
aquesta setmana va guanyar 1 a 
2 a la pista del Manresa, el vigent 
campió de lliga, en un partit que 
no es va resoldre fi ns als darrers 
instants. Els vermells van fer una 
gran primera part i van marxar al 
descans guanyant 0 a 2 gràcies a 
dos  gols de Mamadou Ceesay, el 
primer després de fi nalitzar una 
paral·lela amb un potent xut cre-
uat amb la cama esquerra, i el se-
gon després d'esquivar un rival i 
sorprendre el porter local amb un 

El Futsal Aliança Mataró guanya 
a la pista del campió 

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
El líder visita el Teresa 
Maria Roca
7a jornada (27 i 28 d'octubre)
Salou-Pallejà ...........................................9-6
Escola Pia-Barceloneta ........................4-1
Bellsport-Segorbe .................................5-4
Santa Coloma-Terrassa........................5-4
Lleida-Santa Coloma ............................3-6
CANET-Sabadell ......................................9-6
Castelldefels ........................................... 3-2
Manresa-FUTSAL ALIANÇA ................... 1-2

Classificació 
Castelldefels és líder amb 19 punts; 
Bellsport i FUTSAL ALIANÇA, 16 punts, 
Escola Pia de Sabadell, 15 punts; Manresa 
i CANET, 13 punts; Santa Coloma, 11 punts; 
Pallejà i Santa Coloma, 10 punts; Saba-
dell, 9 punts; Lleida, 7 punts; Cerdanyola, 
6 punts; Salou, 5 punts; Barceloneta, 4 
punts; Segorbe i Terrassa, 2 punts.

8a jornada (4 de novembre)
Aquest diumenge, a les 12.30 h, el con-
junt mataroní rebrà la visita del líder, el 
CCR Castelldefels, l’únic equip invicte de 
la categoria. Es preveu un partidàs. 

1  MANRESA 

2  FUTSAL ALIANÇA

ALIANÇA MATARÓ:   Isaac Fernandez, 
Pol Novo, Alejandro Medina ,  Mamadou 
Ceesay (2), Joel Ciscar , Miquel Soler, 
Paquito Pares, Pol Tolrà, Alex del Barco, 
Rafael Berlanga (1), Azhar Chiheb, Oriol 

Per fi, la primera victòria de 
l’SPALL

Van patir fi ns al fi nal. | ARXIU

Per fi  una alegria. | ARXIU

Si la setmana passada arribava el 
primer punt de l'SPALL CFS Ciutat 
de Mataró a la Tercera Nacional, 
en aquesta jornada ha arribat la 
primera victòria dels nois dirigits 
per Joan Serra. Una victòria molt 

xut creuat. Abans del descans els 
locals van desaprofi tar un doble 
penal amb què haurien pogut es-
curçar diferències.

A la segona, els mataronins van 
defensar amb molt d’èxit l’avantat-
ge tot i patir fi ns al fi nal.
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Perden un partit clau a casa

Dissabte al vespre, el Rugby Club Mataró va perdre 
al Camí del Mig, en un partit important de la fase 
prèvia del Campionat de Catalunya, davant un rival 
directe com és el CRC Terrassa. L'equip mataroní 
lluita per la quarta plaça, que dona accés a la fase 
fi nal de la Divisió d'Honor Catalana i que ara passa 
a mans egarenques.

El partit va estar marcat per la forta defensa visitant, 
davant la qual l'equip local només va poder anotar 
10 punts per tancar el partit amb un 10-19, que deixa 
el CRC Terrassa en quart lloc amb 9 punts i els ma-
taronins en 5è amb 8, però amb un partit més jugat.

Van jugar: Godoy, Ninci, Duspara, Font, Roca, Rubio, 
Santiago Vargas, Rincón, Mora, López Bellio, Quiroga, 
Valls, Julián Matías Vargas, Germán Rodríguez, De Cea 
com equip inicial i després García Cantero, Payerol, 
Power, Nogué, Garcia Zubizarreta i Garcia Parrado.

Un moment del partit. | DANIEL FERRER

El Quadis CNM  guanya tres partits en un cap de setmana

Després de la derrota patida a casa davant del líder 
en la jornada anterior, l'equip del Quadis CN Mataró 
de tennis taula tenia un cap de setmana intens, amb 
gira per terres castellanes i cantàbriques. Ha estat un 
desplaçament molt profi tós, ja que l'equip de Flora 
Khassanova va aconseguir tres victòries i, per tant, 
sis punts que el situen en el segon lloc, només per 
darrere de l'Irun B.

L'equip mataroní va començar guanyant dissabte 
al matí a Valladolid per 0-6, amb dues victòries per a 

Bon saldo del tennis taula. | ARXIU

cada un dels tres jugadors (Arnau Pons, Xavier Peral 
i Yordi Jason Ramos). Després, a les 18 hores, ja eren 
a Burgos, on van aconseguir el triomf per 2-4 amb 
dos punts de Xavier Peral i un de cada un dels altres 
dos jugadors, amb triomf d'Arnau Pons en el sisè 
partit, que va evitar anar al desempat dels dobles.

Finalment, diumenge al matí, van jugar i van gua-
nyar per 2-4 a Torrelavega, ara amb dues victòries de 
Yordi Jason Ramos i un dels altres dos, amb victòria 
altra vegada d'Arnau Pons per evitar el desempat.

Classifi cació irreal
La classifi cació, que és una mica un desgavell perquè 
els equips tenen entre 3 i 6 partits jugats, està així: 
Irún B 12 (en 6), QUADIS CNM 10 (en 6), Olot 8 (en 6), 
CN Sabadell 6 (en 4), Errenteria 6 (en 5), Borges B 4 
(en 3), Badalona 4 (en 5), Burgos 2 (en 3), Peñaskal i 
Torrelavega 2 (en 6), L'Escala i Vasa Arroyo 0 (en 3).

El proper partit del Quadis ja no serà fi ns al 17 de 
novembre a l'Escala.

Subcampió català de karate

Falaie Danfakha, del Dojo Cervantes, triomfa 
al Campionat de Catalunya amb el segon lloc 
en la categoria Open sub-21

Foto del grup dels participants. | CEDIDA

El 28 d’octubre 
es va celebrar al 
Poliesportiu de La Mar 
Bella de Barcelona 
el Campionat de 
Catalunya de Karate, 
organitzat per ACR 
La Pau. Allà Falaie 
Danfakha, del Dojo 
Cervantes, es va pro-
clamar subcampió ca-
talà Open sub-21. Falaie Danfakha.  | CEDIDA

www.eltotesport.com |  P. 11VARIS
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Dissabte passat es va disputar a Eivissa el Campionat 
d’Europa de Triatló de Mitjana Distància –amb què es 
tancava el calendari 2018– amb participació de tres 
triatletes del CNM. No va haver-hi sort amb el clima: 
dissabte va ploure i feia bastant de fred a l'illa. Es va 
retallar la prova de ciclisme, que és on hi havia més 
perill, i va quedar reduïda a 45 km. Els 1900 m de 
natació i els 21 km de cursa a peu van quedar igual. 
Quim Iturralde va ser l’únic representant masculí i va 
acabar amb una gran 5a posició en el grup d’edat 40-
44 masculí. En noies, Judit Zaragoza va quedar també 
5a en 30-34 anys i Viky Roura 20a en 50-54 anys.

Els triatletes a Eivissa i Sant Vicenç. | CEDIDES

El CV Mataró Caliu guanya, però cedeix 
la segona plaça

Nova victòria del CV Mataró Caliu, 
la quarta en cinc partits, aquesta 
vegada a la pista del cuer, el Prat, 
en un partit que es va complicar 
molt més del previst. Les mata-
ronines no van entrar gens bé en 
el partit i les jugadores del Prat, 
que encara no havien sumat cap 
punt, van opositar resistència i 
el Mataró Caliu va desaprofi tar 
l'oportunitat de tancar el partit 

i sumar els 3 punts que haurien 
permès al Mataró continuar a la 
segona posició.

El Mataró Caliu, que per tercera 
setmana consecutiva jugava el set 
de desempat, va cometre menys er-
rades i va acabar guanyant per 15-17 
en un altre fi nal ajustat. D’aquesta 
manera sumava la quarta victòria 
tot i que no acaba de trobar el seu 
millor joc.

Van jugar pel CV Mataró: Anna 
Ramon, Ivette Callorda, Marta 
Guerrero, Eva Acebedo, Andrea 
Molinero, Montse Carvajal, Mariona 
Rubio, Andrea Jiménez, Alba 
Sánchez, Bea Cívico, Maria Garcia 
i Violant Pérez.

La classifi cació és: Blume 15, Vall 
d'Hebron 12, CV MATARÓ CALIU 11, 
Barberà 8, Lloret 7, Barça CVB 5, 
Prat i Olot 1.

Tricircuit a Sant Vicenç
Diumenge es va tancar el calendari català amb la pro-
va del Tricircuit de Sant Vicenç de Montalt. Degut al 
mal temps, també es va suspendre la part de ciclisme 
i es va disputar un aquatló amb 750 m de natació i 
5 km de cursa a peu.  

Alexandra Cassan va ser la 2a absoluta, Claudia 
Luna la 3a (i 1a sub-23) i Joana Martinez la 6a (i 2a 
en veteranes 1), i van guanyar per equips. En nois 
Oriol Gili va quedar el 6è, José Luis Cano 7è i 1r en 
veterans 2, Jordi Fernàndez 8è i Marc Aragonès 44è. 
També van guanyar per equips.

Derrota  d'ells 
i triomf d'elles

L’Iluro Hc continua sense estre-
nar-se a la 1a Catalana d’hoquei 
herba. En la tercera jornada va en-
cadenar la tercera derrota en per-
dre per 5-1 al camp del Pedralbes. 
L’equip taronja és el cuer en soli-
tari i no juga fi ns al proper dia 10 
de novembre, en què rebrà el Can 
Salas, que és un dels líders.

En canvi l’equip femení, que 
juga a la 2a Catalana, va guanyar 
a Matadepera per 0-3 i de moment 
està al capdavant de la classifi cació 
amb dues victòries en dues jorna-
des. Aquest diumenge rebrà l’Atlètic 
Terrassa a les 11 h.

Tres triatletes del CNM al Campionat 
d'Europa de Mitjana Distància

el Esporttot TRIATLÓ + VARIS
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Entitats: Anna Galdon

 Aparelladors voluntaris presta-
ran ajuda professional en el man-
teniment i conservació d’immo-
bles, habitatges i altres espais 
destinats a fundacions socials de 
Càritas de Mataró. Amb aquest ob-
jectiu en ment, la delegació comar-
cal del Col·legi d’Aparelladors de 
Barcelona ha fi rmat un conveni de 
col·laboració indefi nit amb l’enti-
tat mataronina que permetrà que 
els professionals que ho vulguin 
puguin col·laborar de manera vo-
luntària en temes relacionats amb 
la gestió immobiliària de Càritas.

La col·laboració es materialit-
zarà  a través d’assessorament, 
direcció d’obres o ajut en les certi-
fi cacions energètiques. Un treball 
social que va a càrrec del col·legi i 
que proporciona assessorament 

La delegació del Maresme del col·legi i Càritas signen 
un conveni per col·laborar en matèria immobiliària

en temes socials vinculats amb 
la construcció, la rehabilitació 
i les ajudes. “Per a nosaltres és 
satisfactori poder ajudar amb la 
nostra feina entitats que ajuden 
moltes persones”, explica Joan 
Fèlix Martínez, vocal de la junta 
de govern del col·legi i delegat del 
Maresme.

Per a Càritas, l’acord permetrà 
omplir un buit, ja que actualment 
no disposen d’assessorament per 
a temes immobiliaris. “Havíem 
de recórrer en cada cas a soluci-
onar-ho de forma particular, amb 
les difi cultats que això compor-
ta”, explica Antoni Vilà, director 
de l’entitat, que afegeix: “És una 
cobertura de necessitat, ja que 
els projectes són cada dia més 
complexos, no perquè nosaltres 
vulguem, sinó perquè actualment 
l’acció social és molt extrema”.

De fet, fa anys que el Col·legi 
d’Aparelladors de Barcelona presta 
aquest ajut a través de convenis 
amb les sis delegacions que té al 
territori. Però al Maresme això 
no havia estat possible. “Aquí no 
hi ha Càritas d’àmbit comarcal –
exposa Martínez– només d’àmbit 
municipal”. A través del contacte 
directe amb Càritas Mataró s'ha 

Professionals voluntaris del Col·legi 
d’Aparelladors assessoren Càritas

Moment de la firma del conveni a la seu del CAATEEB, situada a Can Xammar de Mataró A. G.

aconseguit fer la proposta, que 
es limitarà a la ciutat, cosa que 
lamenten des del col·legi: “Sabem 
de professionals que treballen a 
Barcelona però són del Maresme 
i tenen ganes de fer de voluntaris 
aquí”, sentencia Martínez.

“La seva ajuda és molt valuosa 
en temes com certifi cats energè-
tics, llicències o estudis d’obres”, 
explica Vilà, que recorda que 
aquests tràmits acostumen a re-
presentar una despesa important. 

Aquest 2018 el Col·legi d'Apa-
relladors, Arquitectes Tècnics 
i Enginyers d'Edifi cació de 
Barcelona (CAATEEB) ha rebut 
el reconeixement com a Entitat 
amb Cor de Càritas Diocesana de 
Barcelona. El 2017, i també arran 
de la seva tasca solidària, el col-
legi va ser distingit amb la Creu 
de Sant Jordi.

El Col·legi d'Aparelladors 
prestarà ajuda 
amb certificacions 
energètiques, llicències 
i direcció d'obres. 

Antoni Vilà, Càritas

"És una cobertura de ne-
cessitat, ja que els pro-
jectes són cada dia més 
complexos. L’acció social 
és molt extrema"

Ciutat núm. 1841 del 2 al 8 de novembre de 2018
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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

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Cascanueces y los cuatro reinos   16:15  18:15  20:15  22:40       

Bohemian Rhapsody   16:15  19:00  20:00  22:00       

Infi ltrado en el KKKlan   16:00  17:40  20:10  22:40

   [dv. + dl.-dj.] 17:45  22:30       

El fotógrafo de Mauthausen 15:45  20:20  22:30

        [dv. + dl.-dj.] 20:15  22:40       

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

La noche de Halloween 16:00  18:10  20:20  22:30       

La sociedad literaria y el pastel de piel de patata 

 18:00  20:20       

Escuela de fracasados 22:40       

Smallfoot 18:00       

La casa del reloj en la pared 18:0    [dj.+dg.] 16:00       

First man 22:15       

Ha nacido una estrella  20:00       

Venom 16:00  22:40       

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

Marguerite Duras  19:00 (1 nov.)

El escándalo Ted Kennedy  20:00 (3 i 5 nov.)   19:00 (4 nov.)

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

Bohemian Rhapsody  
 12:00  16:20  17:45  19:10  22:00  23:30  00:45

 [exc. dm.] 20:35         [dm. VOSE] 20:35         [VOSE] 12:20

Cascanueces y los cuatro reinos  
 12:00  12:30  16:00  17:00  18:10  19:15  22:30  00:40          

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

Infi ltrado en el KKKlan  12:00  16:05  19:00  00:00          

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

Hunter Killer  19:10  21:50  00:30

El árbol de la sangre  16:20  20:30  23:30

El fotógrafo de Mauthausen 12:10  16:30  19:00  21:30  00:00

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

La noche de Halloween 12:10  16:00  18:05  22:40  01:00

La sociedad literaria y el pastel de piel de patata 
 [exc. dj.8] 12:00  18:30  21:15         [dj.8] 16:15  22:15

Matar o morir (peppermint) 01:00        [dl.-dj.] 15:50

Slender man [excepte ds.-dg. i dj.] 16:15

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

Smallfoot 12:15  18:15          [dj.-dg.] 16:00

Ola de crímenes 01:00

Ha nacido una estrella 18:50  21:40  00:30

Venom              21:30  00:00       Johnny English 15:45           

Escuela de fracasados    22:35            Gru 2   16:00

Aida con Luciano Pavarotti (òpera)  [dj.8] 19:00

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

Tot Cinemes 1841.indd   2 30/10/2018   18:59



  Després de passar pel 71è Festival 
de Canes en la secció Quinzena de 
Realitzadors, Petra, del barceloní 
Jaime Rosales, arriba a les nostres 
cartelleres. Amb un guió de Clara 
Roquet, Michel Gaztambide i el 
mateix Rosales, Petra és una tur-
bulenta tragèdia familiar que es 
forja a partir del moment en què 
Petra (Bárbara Lennie), després 
de la mort de la seva mare, inicia 
la recerca de la fi gura absent d’un 
pare desconegut. D’aquesta ma-
nera, Petra s’endinsa en el tèrbol 
món domèstic d’un reputat artista 
internacional, Jaume (Joan Botey  
–debut sorprenent d’un actor no 
professional–), casat amb Marisa 
(Marisa Paredes), i pares d’en Lucas 
(Alex Brendemühl).
     Aquesta pel·lícula, parlada tam-
bé en català, està organitzada per 

Secrets i mentides

capítols, amb un enunciat expli-
catiu del contingut, però man-
tenint una cadència desordena-
da, gens lineal, a la manera d’un 
trencaclosques.

 Aquesta estructura de peces 
soltes que acaben encaixant, i se-
parades entre elles per grans el-
lipsis temporals, encomana una 
temperatura freda i desdrama-
titzada al fi lm, un to glacial que 
ve reforçat també pel timbre mo-
nòton i somort de les converses. 
Destaca també el fi lm de Rosales 
per una posada en escena gens 
intrusiva, de gran distinció, que fa 
gala d’una mesurada precisió amb 
una càmera sempre en constant 
moviment, a base de suaus des-
plaçaments, els quals teixeixen 
elegants circumloquis sobre els 
personatges.  | Joan Millaret. AMIC

  

Pregunta de la setmana
Quin conegut documental polític 
va dirigir Julio Médem?

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

Resposta del núm. 1838
"Isabel"

Guanyadors:
• Jorge Bettosini
• Estel Rubio Rihuete

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

Arriba als cinemes 'Petra', de Jaime Rosales

núm. 1841 del 2 al 8 de novembre de 2018
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes

BOHEMIAN RHAPSODY

Una cita imprescindible per a tots els 
fanàtics de la música de Queen. La nar-
ració cinematogràfica de com Freddie 
Mercury va trencar tots els esquemes 
liderant el mític grup i es va fer seva la 
història de la música.
Direcció: Bryan Singer
Intèrprets:  Rami Malek, Joseph Mazze-
llo, Ben Hardy, Gwilym Lee.
134 min

EL CASCANUECES Y LOS 
CUATRO REINOS

Buscant la clau que obre un regal de la 
seva difunta mare, la Clara va a un món 
paral·lel on coneix un soldat i uns ratol-
ins amb els quals haurà de fer equip per 
recuperar la clau i l'harmonia mundial.
Direcció: Lasse Hallström, J. Johnston
Intèrprets:  M. Foy, Keira Knightley, He-
len Mirren, Morgan Freeman.
99 min

INFILTRADO EN EL KKKLAN

En els convulsos anys setanta, en plena 
lluita contra la discriminació racial als 
Estats Units, el primer detectiu negre de 
Colorado Springs venç reticències i mal-
fiances per acabar emprenent la missió 
més vital: desactivar el racista KKK.
Direcció: Spike Lee
Intèrprets:  John David Washington, 
Adam Driver, Topher Grace.
128 min

EL ÁRBOL DE LA SANGRE

Una parella torna al "caserío" basc de 
la seva família i allà redescobreixen la 
història en comú dels seus orígens i van 
elaborant un gran arbre genealògic on es 
creuen amor, desamor, sexe, bogeria, ge-
losia i infidelitat. I secrets i tragèdies.
Direcció: Julio Médem
Intèrprets:   Úrsula Corberó, Álvaro Cer-
vantes, Najwa Nimri, Patricia López.
130 min

SIN FIN

En Javier viatja en el temps per reescriu-
re el seu darrer dia amb la Maria, l'amor 
de la seva vida. Recorda i reviu amb ella 
el moment que es van conèixer amb la 
intenció de recuperar el caràcter alegre 
d'ella. I de tornar-se'n a enamorar. 
Direcció:   César i José Esteban Alenda.
Intèrprets: Javier Rey, María León, Juan 
Carlos Sánchez, Mari Paz Sayago.
97 min

EL ÁNGEL

La història d'un nen d'aspecte angelical 
amb massa tirada pel cantó fosc: les 
gamberrades, els robatoris i fins i tot els 
crims. Arriba a les pantalles la peripècia 
d'un dels presos més coneguts de la his-
tòria d'Argentina. 
Direcció: Luis Ortega
Intèrprets: Lorenzo Ferro, Chino Darín, 
Mercedes Morán, Daniel Fanego,.
117 min
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La 14a Fira Ferroviària a Mataró, en imatges

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer

Tot imatges fira tren.indd   1 30/10/2018   18:47



Vitamines, sucres 
i hidrats
Gastronomia: Redacció

 Originari dels tròpics de l’Amèrica Central, es calcula 
que aquest aliment va arribar a Europa durant el se-
gle XVI. El moniato és un tubercle de característiques 
similars a les de la patata, però amb més quantitat 
de sucres, fet que el converteix en un aliment una 
mica més calòric que la patata. Es calcula que, per 
cada 100 grams de producte, l’aportació de calories 
se situa en unes 100. Tampoc no és, per tant, un ali-
ment excessivament calòric, ja que d’entre els seus 
components en importància també hi trobem l’aigua, 
en una proporció del 70%, i el greix és pràcticament 
inexistent. Aquest alt contingut en aigua del monia-
to el fa un aliment amb una alta funció depuradora 
de l’organisme, especialment si es consumeix bullit.

El contingut en hidrats de carboni és alt, fet que està 
relacionat amb l’aportació energètica. És indicat, 
doncs, per a persones amb necessitats energètiques 
elevades, com ara esportistes, i es pot introduir també 
en l’alimentació infantil. La fi bra també és un dels 
components destacats del moniato. Té la funció de 
millorar el trànsit intestinal i de regular els índexs de 
colesterol a la sang.

Un dels components més importants del moniato 
és el contingut en vitamina A, que es troba en una 
alta proporció. La vitamina A és típica dels vegetals i 
hortalisses com la pastanaga o el tomàquet. La seva 
qualitat radica en el fet que és molt recomanable per  
mantenir en bon estat la salut dels ulls, a la vegada 
que enforteix el sistema immunitari i té propietats 
antioxidants. També afavoreix el bon estat de la pell. 
El moniato també és ric en vitamina E, una altra vi-
tamina antioxidant, i en àcid fòlic, que intervé en la 
producció de glòbuls vermells i blancs i en el refor-
çament del sistema immunològic.

A la tardor, moniatos

El moniato es pot consumir de 

diverses maneres i es pot utilit-

zar en plats dolços i salats. Aquí 

és típic de menjar-los al forn o al 

caliu, acompanyant les típiques 

castanyes de tot sants. Però tam-

bé es poden menjar en forma de 

xips fregides, formant part de 

pastissos o dolços o acompanyant 

carns i rostits.

taulataulaA taulataulataula
A la tardor, moniatosA la tardor, moniatos

taula
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Ingredients
• 600 g de costelles de vedella

• 200 g de pastanaga

• 100 g de pebrot verd

• 100 g de pebrot vermell

• Vi blanc

• Llorer

• Pebre blanc en gra

• Sal

Ingredients per a la salsa
• 200 g de castanyes

• 1/2 got de crema per cuinar

• Canyella

• Sucre

Elaboració
1. Salpebra i rega amb vi les costelles, la pastana-

ga, els pebrots i el llorer. Posa’ls al forn durant 
30 minuts a 180 ºC.

2. Retira les costelles i tritura la resta dels ingre-
dients per fer el suc.

3. Per a la salsa, les castanyes s’han de coure uns 
15-20 minuts. Afegeix-hi el sucre, la canyella i 
la nata. Quan estiguin toves, tritura fins a obte-
nir una salsa homogènia.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

COSTELLES DE VEDELLA
AMB SALSA DE CASTANYES

Costelles de vedella, una recepta rica en ferro 
i proteïnes. En aquest cas, l’acompanyem de 
pastanaga, pebrot i castanyes, els encarregats 
d’aportar vitamines i minerals.

Recepta patrocinada per: 

LA RECEPTALA RECEPTA
DEDE

24

Al nostre país som del morro fi  i hi ha molta gent que fa 
servir les xarxes socials per mostrar els plats que menja 
o cuina. El concurs del #totataula en dona fe. Però és 
que més enllà d'això hi ha una app que, a més, consti-
tueix una comunitat. És Cookboth. Recomanem aquesta 
aplicació d'informació alimentària basada en la ubica-
ció perquè tothom sàpiga exactament on i quan estàs 
menjant el que retrates. La superposició d'ubicació us 
permetrà compartir amb els amics el que esteu men-
jant en temps real.

L'App recomanada
COOKBOTH

núm. 1841 del 2 al 8 de novembre de 2018
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sorbetedemofl ete

guanya
el premi de
ca la ceci

"Merienda cálida para estos días de frío"

nuriagarciagonzalez_

guanya
el premi de
la burguesa

"Sabre de Sant Simó a la meva manera"

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

El concurs d'Instagram del #totataula se-

gueix sumant desenes de fotografies pre-

miades, setmana rere setmana, amb els 

suculents premis que els establiments col-

laboradors els proporcionen. S'està conso-

lidant, doncs, una gran comunitat iger que 

no dubta a compartir les millors fotografi-

es 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 Totmataro.cat

CONCURS

#totataula

Tot a taula  Instagram 1.indd   2 30/10/2018   13:00



laiabriancastilla

guanya
el premi de
the open pizza

"Panellets fets a casa"

justiandres

guanya
el premi de
tasta tu

"Bizcocho de yogur"

pepilorentelatre

guanya
el premi 
el pati guanyabens

"Pollastre amb moniato i panses"

nuriaplu

guanya
el premi de
espinaler

"Marmitako"

núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

núm.1841 del 2 al 8 de novembre 2018

Tot a taula  Instagram 1.indd   3 30/10/2018   13:00



Opta a premis als establiments 
coŀ laboradors:

Aquesta setmana   
5 premis més!      

Participes cada setmana en el 

concurs i estàs segur que la teva 

foto és de les millors del 

#totataula?

Vols saber abans que ningú si has 

guanyat algun dels premis del 

Tot a Taula?

Entra els dijous al web 

www.totmataro.cat/totataula 

i sabràs abans que ningú qui 

són els guanyadors de la 

setmana anterior!

CONCURS

#totataula

AA taula

Tot a taula Instagram premis.indd   2 30/10/2018   13:04



Sin título-2   1 30/10/18   12:11



Un dels primers assajos de la coral AMAS

L'ictus és la pèrdua sobtada de les fun-
cions cerebrals causada per un acci-
dent vascular. Una realitat a la qual 
han de fer front moltes famílies. Les 

dades són impactants: és la primera de causa 
de mort en les dones i la tercera entre els ho-
mes a Catalunya. Cada any hi ha 13.000 casos 
i, lluny de l'associació d'idees que el vincula 
amb edats avançades, afecta 1.300 persones de 
menys de 50 anys. El 45% de les persones que 
sobreviuen a un ictus tenen una discapacitat 
motora, sensitiva o cognitiva. El més habitual 
és que es manifesti en difi cultats de la parla o 
la comprensió. Són els afàsics, i a Mataró tenen 
una entitat d'ajuda mútua.

L'AMAS va néixer fa dos anys, però recentment s'ha 
mudat a la Fundació Hospital, que depèn de l'Hospital 
de Sant Jaume i Santa Magdalena. Aquest canvi ha 
de permetre, segons explica un dels seus impulsors, 
Alfonso del Rey, "estar més a prop, ser més visibles, 
estar més a disposició de molta gent afàsica que 
encara no ens coneix". Des de l'entitat expliquen 
que la seva tasca és complementària a la dels pro-
fessionals: "Nosaltres tractem la part emocional de 
la persona, que és molt important. L'afàsic ha de fer 
un procés d'adaptació, de vegades molt dur, i el fet 
de compartir-ho amb altres persones que tenen una 
situació semblant els ajuda a trobar-se millor amb 
ells mateixos". Per això, i tal com plasmen les sigles 
de l'entitat, és tan important el concepte "ajuda mú-
tua". És l'ADN i la carta de presentació de l'entitat.

Reaprendre i recuperar

Una persona afàsica pot recuperar, a poc a poc, les 
capacitats que ha perdut de resultes d'un ictus o tumor 

Reaprendre 
després de l'ictus  REPORTATGE

Text: Cugat Comas

Fotos: Daniel Ferrer

AMAS, l'entitat d'ajuda mútua dels afàsics, 
s'instal·la a la Fundació Hospital i obre una nova 
etapa amb més activitats

Tot repor afasics.indd   2 30/10/2018   18:50



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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 Marga Cruz 

amb activitats com la logopèdia, tallers de capacita-
ció o participant en el darrer projecte d'AMAS, una 
coral per a persones amb afàsia. El 15 de novembre 
es presentarà en societat tot el projecte d'aquesta 
entitat. Tot va en la línia de "facilitar un espai i un 
temps perquè les persones puguin expressar-se i 
processar la nova situació que ha aparegut en la 
seva vida". Entrar a una sessió d'AMAS no deixa de 
ser endinsar-se en la realitat quotidiana de tantes i 
tantes famílies l'endemà que un dels seus membres 
hagi tingut un ictus. Però aquí és en comú i en po-
sitiu. Alfonso del Rey ja fa 10 anys que va patir l'ic-
tus i sempre ha estat un optimista. Explica que està 
engrescat amb la nova etapa i ens transmet el seu 
missatge: "Que més gent conegui què fem per poder 
créixer. Com més compartim i difonguem l'afàsia més 
iniciatives es podran dur a terme per ajudar-nos".

"No és musicoteràpia, és música"

El projecte d'aquesta coral s'inspira en un prece-
dent que hi ha a Sant Pau i que porta quatre anys 
en funcionament. "El afàsics estem en recuperació 
constant i la música segur que ens pot ajudar", va 
dir-li Del Rey a Dídac Rocher, amic i antic company 
de claustre de professors a l'institut. I així va néixer 
una sessió d'una hora setmanal que, de moment, 
ja compta amb quatre integrants, que reconeixen 
que la música els serveix i molt. Rocher, director, 
explica: "Jo sempre he treballat la música pensant 

que és una eina per aconseguir benestar, solidari-
tat, estructura de grup, cohesió i perquè cadascú 
se senti millor quan acaben les sessions. Això ho 
he fet a l'escola i a l'institut i també ho faig aquí, si 
vols de forma més específi ca". El director disposa 
d'un espai a la Fundació Hospital els dijous, després 
d'un dels tallers d'AMAS, obert a tothom que vulgui 
participar de la coral. "No és musicoteràpia, és mú-
sica", explica Rocher.

"A partir de la música intentem treballar diferents 
elements com el ritme, l'entonació, la vocalització, 
la respiració i el cant, perquè del que es tracta és de 
cantar". Actualment treballen dues cançons: l'hava-
nera 'La Caña Dulce' i 'L'Estaca', de Lluís Llach. El 
projecte no està limitat a les persones amb afàsia, 
al contrari, i en la sessió a la qual assistim s'incor-
pora en Jordi, de 45 anys, amb la seva mare. Venen 

El projecte d'una coral 
que ajudi les persones 
amb afàsia a recuperar 
capacitats s'inspira en 
un grup que ha tingut 
molt d'èxit a l'Hospital 
de Sant Pau

Reportatge

Tot repor afasics.indd   4 30/10/2018   18:51



La història d'en Dídac  
i l'Alfonso

Molts estudiants de l'Institut Alexandre Satorras del 
tombant de segle coneixeran de sobres tant l'Alfonso 
del Rey com en Dídac Rocher.  Eren companys de 
claustre, professors tots dos de l'Institut mataroní 
ja llavors van creuar les seves trajectòries i especia-
litats. Dídac Rocher va ser l'alma mater del Conjunt 
Coral i Instrumental del Satorras, un projecte que 
encara avui és vigent i aglutinava alumnes de totes 
les edats que treballaven la música en comunitat. 
L'Alfonso del Rey, que tenia el despatx just al costat 
de la sala d'actes on Rocher treballava amb la coral 

i el grup instrumental , treballava amb els alumnes 
amb necessitats especials i sovint, aquests alumnes, 
trobaven precisament en la música la motivació que 
els faltava en altres matèries. Ho recorda el mateix 
Rocher: "El que fem aquí, treballar la solidaritat i la 
cohesió, és el mateix que fèiem a l'institut, però a 
una altra escala". Del Rey, que precisament en una 
trobada d'antics professors del Satorras va fer la 
proposta a Rocher de crear una coral mataronina 
amb afàsics explica que "sabia que en Dídac voldria 
i ajudaria". El músic assegura que "tot segueix sent 
qüestió de paciència, d'anar a poc a poc i d'anar 
creixent i aprenent a poc a poc". Qui sap si aviat 
la coral farà les seves primeres cançons en públic. 

de Badalona, interessats en el que AMAS promou 
cada dijous. Se sumen a l'Alfonso, en Joan i la Roser 
i, en un tres i no res, la coral ha doblat l'assistència.  
Familiars i amics també hi són benvinguts, explicita 
en Dídac, que espera que la coral creixi també amb 
persones amb Alzheimer o Parkinson.

La classe d'una hora passa volant. Es treballa de-
tingudament cada detall de la cançó i acaba fins i 
tot amb un cànon que el director acompanya amb 
la guitarra. Altres dies també hi haurà percussió a 
càrrec dels músics i assistents. És una mena d'em-
poderament musical col·lectiu o, com resumeix Del 
Rey, "simplement ajuda mútua".

AMAS, el Grup d'Ajuda 
Mútua d'Afàsics, té seu 
a la Fundació Hospital 
els dijous de 10 a 13 h  

Més informació a:

associaciómalaltsafasies@gmail.com

i al 93 987 18 32 - 647 52 15 14
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Més finançament per a l'economia social

Ajuntament, Fundació Seira i Coop57 creen un fons per facilitar el finançament 
a entitats i cooperatives de nova creació o a altres de ja consolidades

Empreses: Redacció

 La regidora d’Urbanisme, 
Desenvolupament Econòmic i 
Cultura, Núria Moreno; el presi-
dent de la Fundació Seira, Guillem 
Llorens, i Raimon Gassiot, soci de la 
cooperativa de crèdit Coop57 SCCL, 
van signar el dia 15 un conveni de 
col·laboració per a la constitució 

d’un fons d’avals i fi nançament 
que faciliti l’accés a crèdit i fi nan-
ces ètiques de projectes d’econo-
mia social i cooperativa de Mataró.

 Aquest nou fons, asseguren 
des de l'Ajuntament, "neix de la 
necessitat de buscar un model 
alternatiu de fi nançament per 
impulsar projectes viables que 
gaudeixin d’un valor afegit social 

i que contribueixin a la creació de 
llocs de treball".

Aposta per l'economia social
La signatura d’aquest conveni de 
col·laboració s’emmarca en la vo-
luntat de l’Ajuntament de Mataró, 
recollida en els compromisos del 
Pla de Mandat 2016-2018, de se-
guir impulsant l’economia social, 

AMB EMPENTA
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Coop57 és una cooperativa de serveis fi nancers ètics i solidaris que 
té com a objectiu principal contribuir a la transformació social de 
la nostra economia i de la nostra societat. La seva funció principal 
és fi nançar projectes d'economia social i solidària a través de la 
intermediació fi nancera. Això signifi ca recollir i captar l'estalvi de 
la societat civil per poder canalitzar-lo cap al fi nançament d'en-
titats de l'economia social i solidària que promoguin l'ocupació, 
fomentin el cooperativisme, l'associacionisme i la solidaritat en 
general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis 
ètics i solidaris.

Coop57 és una organització democràtica i de base assembleària 
formada per persones i entitats de l'economia social i solidària. 
L'entitat és propietat de tots els seus socis i sòcies, que s'autoges-
tionen i s’organitzen per gestionar la cooperativa.

Qui són Coop57?

solidària i col·laborativa, voluntat 
que es materialitza també amb 
iniciatives com el projecte Cueme 
de cooperativisme a les escoles o 
la Llançadora de projectes d’eco-
nomia social i cooperativa de Cafè 
de Mar.

Línia de finançament de 
150.000 euros
La cooperativa de crèdit Coop57 
es compromet a establir una línia 
de fi nançament específi ca per a 
empreses i entitats d’economia so-
cial de nova creació per un import 
total de 150.000 euros. Aquesta 
línia de fi nançament ha d’estar 
destinada a projectes d’interès 
general per a la ciutat de Mataró, 
malgrat que l’entitat tingui seu en 
un municipi diferent.

 Per poder fer front a una hipo-
tètica morositat, i fi ns a exhaurir 
el fons, l’Ajuntament de Mataró, 
Coop57 i la Fundació Seira han 
creat un fons d’avals de 30.000 
euros el primer any, aportats a 
parts iguals. Aquest import també 
haurà d’estar disponible el 2019.

 Per garantir aquest fons de ga-
rantia durant els anys 2018 i 2019, 
l’Ajuntament de Mataró s’implica 
en el projecte de constitució del 
fons durant dos anys, en què apor-
tarà a Fundació Seira la quantitat 
màxima de 20.000 euros en con-
cepte de subvenció (10.000 euros 
aquest 2018 i 10.000 euros com a 
màxim el 2019).

 núm. 1841 del 2 al 8 de novembre de 2018
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44 graus formatius de 24 famílies professionals
Es presenten les dades de Formació Professional a la ciutat: aquest curs 2018-2019 
han iniciat graus 2.719 alumnes

Formació Professional: Redacció

 Mataró disposa de 21 formaci-
ons de grau mitjà i de 23 de grau 
superior, distribuïts en 24 famí-
lies professionals diferents, com 
ara sanitat, química, serveis soci-
oculturals, serveis a la comunitat, 
transport i manteniment de vehi-
cles i administració. Aquest curs 
s’hi han matriculat 2.719 alumnes, 
en concret: 1.193 alumnes a cicles 
formatius de grau superior i 1.526 
a graus mitjans.

Respecte del curs anterior, s’ha 
produït un increment de l'1,53% 
pel que fa als cicles formatius de 
grau superior i del 2,15% pel que 

fa als cicles de grau mijà. Els cen-
tres educatius públics amb oferta 
de cicles formatius són l’Institut 
Alexandre Satorras, l’Institut Thos 
i Codina, l’Institut Puig i Cadafalch 
i l’Institut Municipal Miquel Biada, 
mentre que els centres educatius 
concertats amb oferta de FP són 
l’Escola Freta i l’Escola Pia Santa 
Anna. 

Pràctiques internacionals
Una de les novetats per a aquest 
curs és que un grup d’una quin-
zena d’alumnes podran fer pràc-
tiques a diferents ciutats europees 
gràcies a un projecte de mobilitat 

que es fa amb la col·laboració de 
la Fundació BCN FP.

La relació amb les empreses
A part d’aquesta novetat, es con-
tinua treballant intensament per 
acostar els centres educatius a 
les empreses, sigui amb trobades 
amb agents socials i econòmics o 
bé amb l’elaboració d’estudis de 
necessitats formatives de les em-
preses perquè el grau d’inserció 
laboral dels alumnes incrementi 
cada any.

núm. 1841 del 2 al 8 de novembre  de 2018

Tel. 93 169 60 03
Mob. 695 251 788
www.somverticals.com

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

REHABILITACIONS

FINANÇAMENT A LA SEVA MIDA

Empresa implantada amb un
sistema de gestió de qualitat

ISO 9001:2015Segueix-nos

El gremi de perru-
queria i estètica de 
Mataró i maresme 
ha participat per 
recaptar fons en la 
11a caminadade l'as-
sociació Maresme 
Oncològic contra el 
càncer. de mama

Perruquers 
solidaris

Empenta
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L'espai de l'economia social

L’Ateneu Cooperatiu del Maresme 
participa en la Fira d’Economia 
Solidària de Catalunya
Més d'11.000 persones van visitar la setena edició de la 
Fira d'Economia Solidària de Catalunya (FESC), organit-
zada per la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya

Economia social: Redacció 

 La FESC 2018 celebrada entre 
el divendres 26 i el diumenge 28 
d'octubre, va servir als assistents 
per conèixer propostes i iniciatives 
alternatives al model econòmic 
capitalista, gràcies a les més de 
200 organitzacions participants 
i a una programació formada per 
una vuitantena de xerrades i acti-
vitats culturals.

En l'edició d'enguany va desta-
car una gran representació d'en-
titats maresmenques i la parti-
cipació de l'Ateneu Cooperatiu 
del Maresme conjuntament amb 
la Xarxa d’Ateneus Cooperatius. 
Facto Assessors, l'Esberla, MakeIt! 
Education, Quokka, Fil d'Ariane, 
Claraboia, Looky Produccions, 
Som Mobilitat, Verkami o Musicop, 
són algunes de les entitats de la 
comarca que hi van participar.

"Hem tingut l'oportunitat de 
presentar la nostra cooperativa i 
el que fem, fent viure l'experièn-
cia MakeIt! als assistents de la fira. 
Tot això ens ha permès conèixer i 
connectar amb altres persones i 
entitats de l'ESS, cosa que de ben 
segur ens aportarà nous projectes 

i futures experiències d'intercoo-
peració", afirmen les companyes 
de MakeIt! Education després de 
la seva primera participació en 
la FESC.

"La FESC és un amplificador 
de la feina diària dels ateneus 
cooperatius, que són una eina al 
servei de les persones del terri-
tori que volen emprendre de for-
ma col·lectiva. Aprofitar la fira és 
vital per seguir creixent i arribar 
arreu de la comarca", afirma Anna 
Cercós quan li preguntem sobre 
l'objectiu de la presència d'aques-
tes entitats a la fira. A més, Berta 
Mundó, coordinadora del mateix 
projecte, va participar com a po-
nent a la taula-debat "Aprenem 
de les cooperatives? Recerca i 
formació en l'economia social 
i solidària?", on es va destacar 
el potencial transformador que 
tenen totes les activitats desen-
volupades en l’àmbit educatiu 
dels ateneus cooperatius.

Informació de contacte
www.ateneucoopmaresme.cat 

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

Jornada de promoció
També està previst celebrar la se-
gona Jornada de Promoció de la 
Formació Professional a la ciutat, 
elaborar un vídeo promocional de 
la formació d’adults i seguir posant 
l’accent en l’orientació acadèmica 
per assegurar l’èxit educatiu i re-
duir les taxes d’abandonament es-
colar en l’etapa de postobligatòria.

La Secretaria Tècnica de la 
Formació Professional de l’Ajun-
tament de Mataró, creada l’oc-
tubre del 2017, ha de donar su-
port al Consell de la Fomració 
Professional on hi ha ots els actors 
representants i impulsar aques-
tes i altres accions per millorar la 
formació professional a la ciutat.
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COMPRA-VENDA

COMPRO ANTIGUEDADES: 
JUGUETES antiguos muñecas 
scalextrics consolas y video juegos, 
tente, madelman, geyperman, 
álbumes de cromos, tebeos y 
comics. Objetos religiosos y 
militares, puros y licores, plumas, 
bolígrafos, mecheros etc. Pasamos 
a domicilio, seriedad y pago 
inmediato. 627.937.101

COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? 
disponemos del dinero al contado 
para comprarlo inmediatamente 
a partir de 3 días. F. escrituras y 
entrega de llaves. Cualquier zona. 
Su Casa 93.757.12.82  
CENTRE-PLATJA. A cinc minuts 
de la platja. Planta baixa en venda 
68m2 3 hab 1 bany. Informi's!! 
93.798.00.50 Ref 6321
VALLDEMIA- 1r pis amb entrada 
independent 80m2, 2 hab més 
golfes. Informi's!! 93.798.00.50 
Ref 6321
AV.MARESME. 3r pis amb asc 3 
hab (abans 4) 2 banys per entrar 
a viure. Informi's!! 93.798.00.50 
Ref 6265
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi cable 
para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82  

TRASPASSOS-LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cuina. 
Zona privilegiada. 639.703.037
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139

TREBALL

SI ESTUDIAS O NECESITAS ganar 
un dinero extra. Buscamos mujeres 
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
POR AMPLIACIÓN DE OFICINA, se 
necesitan cubrir 22 puestos de trabajo. 
Interesados llamar al 630.593.341. 
Srta. Tania
MATARÓ, NECESITO CAMARERA 
para bar los domingos. 722.334.496
NECESITO OFICIALAS DE repunte 
con experiencia. 615.939.669
EMPRESA CERRAJERÍA CABRERA 
de Mar, busca ofi cial de 1ª soldador 
y peón aprendiz de estructuras 
metálicas. Interesados llamar al 
93.750.03.59 - Laura
CHICO 22 AÑOS. Educador infantil. 
Se ofrece para cangurar, acompañar 
o recoger del colegio… Experiencia y 
Referencias. 605.645.386
ESPAÑOLA, RESPONSABLE. Vas 
just@ de tiempo... No te preocupes!! 
Yo cocino por ti!! Plancho tu 
ropa!!. Experiencia y Referencias. 
Disponibilidad horaria. 692.628.265
TRABAJO LIMPIEZA. 631.894.318
CHICA BUSCA TRABAJO de limpieza 
hogar. 642.457.383
AUX. ENFERMERÍA Y GERIATRÍA 
con referencias. Se ofrece para cuidar 
persona mayor. 605.721.162
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, 
plancha, cocina. Referencias. 
631.434.058
CUIDO PERSONAS MAYORES 
interina, noches u horas por el día o 
limpieza. 657.345.729
SE OFRECE COCINERO. Mucha 
experiencia todas las partidas, 
menús, cartas, tapas. Zona Maresme. 
622.845.579
SE OFRECE SEÑORA cuidado 
personas mayores. Disponibilidad 
tardes. 650.678.154

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes 
privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa 
el cant a la teva cerimònia. Fes 
que aquest dia tan especial sigui 
inoblidable. 625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen 
botones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR al millor 
preu. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
REFORMAS, OBRAS, reparaciones, 
a lbañ i ler ía ,  e lect r ic idad , 
fontanería, gas, pintura. Económico 
670.232.977
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja. 
Desembussos, fosses sèptiques, 
neteges tècniques, de basses, 
de piscines,  sanejaments, 
omplim piscines, diposits de 
reg, manteniments, autoritzats 
per el transport de residus 
(ADR), inspecció claveguerem. 
93.750.20.71 /93.750.63.77
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
electricidad, aparatos eléctricos. 
R e p a r a c i ó n  l a v a d o r a s , 
calentadores, calderas. 697.725.158

núm. 1841 del 2 al 8 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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PROFESSIONALS

LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. 
Agua, gas, electricidad y boletines. 
610.565.628 /93.799.64.77
MUDANZAS, MONTAJE, desmontaje 
de muebles. 20€/hora. 698.645.233 
/610.627.821 WhatsApp
MASAJESXING.000WEBHOSTAPP.
COM/GRANOLLERS
INFORMÁTICO A DOMICILIO. 
607.665.679. Sergi.
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951
WWW.MASAJESXINGMEI.COM

TAROT

TAROT. REIKI. ELIMINACIÓN 
Vampiros energéticos, Seres 
oscuros. 658.061.555

VARIS

SEÑOR 70 AÑOS, no fumador ni 
bebedor. Busca dama 50/75 para 
amistad y compartir placer. Enviar 
foto por whatsapp 663.525.222. 
Nos reuniremos frente a una taza 
café y decidiremos si o no para 
vernos nuevamente. Romeo
SR. EDUCADO, DESEA conocer 
Sra. educada para posible relación 
estable. De 30-50 años, no 
fumadora y delgada. 698.824.434

CONTACTES

NOVEDAD NORA 21  años . 
631.129.242
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar 
de encuentro. 24h. 689.843.590. 
Piso privado.
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891

FEMCRÉIXER 
LES IDEES

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

Econòmics
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Tres camins per a la salut mental
El pròxim 11 de novembre es farà la setena edició de la caminada, que vol transmetre 
valors de solidaritat i sensibilitat amb la realitat dels problemes d'aquest col·lectiu

Solidaritat: Redacció

 El pròxim diumenge 11 de no-
vembre hi ha convocada una nova 
edició de la Marxa per a la Salut 
Mental de Mataró. És la següent 
activitat inclosa dins el programa 
"Mou-te amb cor" i torna amb el 
mateix objectiu que les edicions 
precedents: conscienciar i sen-
sibilitzar la ciutadania sobre el 
col·lectiu de persones amb pro-
blemes de salut mental.

Dels beneficis obtinguts en 
les últimes edicions, es va po-
der organitzar la primera edi-
ció d'"Esport per a tothom, la 
festa de l'esport inclusiu", un 

esdeveniment que, amb l'esport 
com a eina integradora, va fer 
gaudir persones amb problemes 
de salut mental d'una jornada 
lúdica acompanyada de la resta 
de la ciutadania de Mataró.

"Esport per a tothom"
Així doncs, "Esport per a tothom", 
vol esdevenir un acte anual per 
afavorir la integració i desestig-
matització d'aquest col·lectiu, 
conscienciant i sensibilitzant la 
ciutadania. Amb la Marxa per a 
la Salut Mental, esdeveniment 
de caràcter familiar i esportiu, 
des de l'associació Salut Mental 
Mataró Maresme consideren que 

"és la manera més efectiva per 
engrescar els participants a ser 
solidaris i sensibles amb la realitat 
dels problemes de salut mental i 
el col·lectiu que l'envolta.

La marxa no té caràcter com-
petitiu i està adreçada a tot tipus 
de persones, indistintament de 
la seva condició física o edat. És 
una jornada totalment recomana-
ble per a famílies i colles d'amics 
que vulguin passar un bon matí 
d'esport saludable i solidari. Per 
a l'entitat, "el recorregut convida 
a redescobrir un Mataró de fora 
muralles, on l'aglomeració i el 
caos de la ciutat són substituïts 
per un entorn de pau i natura".

7a Marxa per a la Salut Mental

Dia: 11 de novembre, a les 9 h 
On: Des del passeig del Callao 
de Mataró
Recorreguts: N'hi ha tres, de 8, 
de 10 i de 12 km.
Inscripció: marxasalutmental.org. 
Preu solidari: 8 euros 
Organitza: Fòrum Salut Mental

Fitxa tècnica

CiutatCiutat núm. 1841 del 2 al 8 de novembre de 2018
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El Kanka, un cantautor 2.0
El cantautor malagueny presenta el seu últim disc, 'El arte de cantar', al Monumental 
aquest dissabte 3 a les 21.00 h

Música: Anna Galdon

 El músic, compositor i cantautor Juan Gómez 
Canca, més conegut com El Kanka, presenta el seu 
últim disc aquest dissabte, 3 de novembre, al Teatre 
Monumental de Mataró. Un concert que s’emmar-
ca en una gira de més d’un any i que li ha permès 
connectar amb un públic bolcat amb un espectacle 
que ha vist, en moltes localitats, com es penjava el 
cartell de complet dies abans de l’actuació.

I és que, en aquest sentit, el cantautor assegu-
ra estar ara recollint un èxit fruit de molts anys de 
feina “molt i molt dura”. Es refereix, en part, al fet 
que el seu últim disc és un treball autoeditat sota el 
mateix segell El Kanka. Però no només això. Quan 
va recollir, ja el 2008, el premi en el certamen naci-
onal de cantautors Cantigas de Mayo, va explicar 
que s’havia presentat al concurs amb 30 euros al 
compte corrent. Des d’aleshores, la seva carrera no 
ha parat de consolidar-se, com bé demostra aquest 
últim treball d’estudi.

La seva música barreja diferents estils i recorda 

figures tan emblemàtiques com Roberto Iniesta, 
d'Extremoduro, Lichis, de La Cabra Mecánica, o 
Jorge Drexler. El de Mataró és un dels concerts que 
formen part d’una gira que va començar a l’abril a 
Múrcia i que porta El Kanka per tot el territori espa-
nyol. Està previst que posi el punt final el maig del 
2019, al festival Viña Rock, celebrat a Villarrobledo.

Un fenomen de reproduccions a la xarxa
El quart disc del malagueny es va publicar el 23 de 
febrer del 2018 i es va col·locar ràpidament entre els 
més venuts. A la plataforma iTunes va ser número 1 
a través d’alguns dels seus temes i la plataforma de 
música en línia Spotify va permetre que alguns dels 
seus temes es fessin virals. Després, el treball del 
cantautor s’ha mantingut entre els 10 primers de 
les llistes de vendes. 

Del músic cal destacar també la seva presència en 
xarxes socials. Forma part de la nova generació de 
cantautors espanyols i la seva presència a Internet està 
més que consolidada, sobretot a YouTube, on té més 
de 94.000 subscriptors i 30.000.000 visualitzacions.

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Les entrades pel 
concert, de la Casa 
de la Música, valen 15 
euros
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Teatre: Redacció

 El dramaturg mataroní Toni 
Cabré s'ha proclamat guanyador 
de la 13a edició del Premi de Teatre 
Ciutat d'Alzira Palanca i Roca 
amb Okupes particulars, una obra 
plena de "diàlegs ràpids i irònics, 
esguitada amb tocs d'humor", se-
gons va defi nir Edicions Bromera. 

El guardó, que atorga la  
Fundación Aguas de Valencia, està 
dotat amb 6.000 euros. Cabré es 
converteix en el primer de gua-
nyador dels Premis Literaris Ciutat 

La seva obra 'Okupes particulars' s’endú el guardó teatral d’aquest 
reconeixement del País Valencià

d'Alzira d'aquest any i obre el pal-
marès del 30è aniversari d'aquest 
certamen, organitzat per l'editorial 
Bromera i l'Ajuntament d'Alzira.

Entre els 32 originals que es 
van presentar al premi, el jurat  
ha escollit aquesta peça "pel seu 
interès tant per a ser llegida com 
per a ser representada, a més de 
per la temàtica actual amb uns 
personatges i uns confl ictes molt 
ben construïts i lligats". L'obra 
serà publicada en la col·lecció 
Bromera Teatre.

Toni Cabré guanya el premi Ciutat d’Alzira

Toni Cabré, el dramaturg mataroní Cedida

Dos ocupes a la força
Okupes particulars explica la peri-
pècia de dos personatges (Ell i Ella) 
que es veuen obligats a compartir 
un pis que han ocupat per raons 
molt diverses. Ella ha deixat una 
casa d'okupes on es consumia; Ell 
ha fugit d'una família que l'asfi xia-
va. Despleguen diverses estratègies 
per compartir el mateix sostre, in-
tenten oblidar el passat, fer-se un 
lloc en el present i no atabalar-se 
gaire pel futur, però no els resulta 
senzill, resumeix l'editorial en un 
comunicat.

L'autor rebrà els 6.000 euros amb 
els quals està dotat el guardó del 
Palanca i Roca, juntament amb el 
trofeu dels Premis Ciutat d'Alzira.

'Okupes particulars' és 
l’evolució del text amb  
què Toni Cabré va 
competir en el Temporada 
Alta 2017 dins el Torneig 
de Dramatúrgia

Toni Cabré (Mataró, 1957) és dramaturg, enginyer, guionista i 
gestor cultural. La seva producció teatral és molt variada, però 
manté dues constants: la realista (centrada en les relacions inter-
personals) i la paradoxal (teatre dins del teatre). La seva prolífica 
obra teatral ha sigut reconeguda amb guardons com el Premi 
Ciutat de Manacor o el Ciutat d'Alcoi, entre altres. Dels seus textos 
publicats i estrenats destaquen títols com 'Estrips', 'Històries 
d'amor', 'Viatge a Califòrnia', 'Navegants', 'Teoria de catàstro-
fes', 'Iglú', 'Les verges virtuals' i 'Silencis'. També ha escrit guions 
de sèries de televisió com 'Poblenou', 'Secrets de família', 'Nissaga 
de poder', 'Laberint d'ombres', 'La Riera' i 'Olor de colònia'.

Autor reconegut

núm. 1841 del 2 al 8 de novembre de 2018
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Teatre: Anna Galdon

 Els Premis Butaca de Teatre i 
Cinema reconeixen les obres es-
trenades a Catalunya, i ho fan a 
través del que vota el públic. Aquest 
és precisament un dels aspectes 
que més valoren els nominats, que 
es tracti d'un vot popular: "Al fi nal 
l’important és que el públic es pu-
gui fer seves les nostres històries", 
explica Marc Salicrú.

Finalista als premis per primer 
cop, Salicrú ha estat reconegut 

El mataroní opta a guanyar dos premis Butaca en les categories 
d'escenografia i d'il·luminació

aquest 2018 amb dues distinci-
ons: una en la categoria d'esce-
nografi a per l'obra La calavera de 
Connemara i una altra en la d'il-
luminació pel muntatge Esmorza 
amb mi.

Per a Salicrú, el premi és un reco-
neixement "a una manera de fer i 
entendre el teatre". La seva feina, a 
vegades força amagada, és crear es-
pais envoltants "on el públic estigui 
còmode mentre expliquem coses; 
és l'excusa per aïllar-los del món 

Marc Salicrú, nominació doble als Premis Butaca

Marc Salicrú, l'escenògraf mataroní Cedida

real i transportar-los a un lloc a on 
els expliquem històries", sentencia.

L'escenògraf i il·luminador no 
és nou als Butaca. L’any passat ja 
va estar nominat en la categoria 
de noves dramatúrgies per l'obra 
Wohnwagen, realitzada amb el col-
lectiu VVAA. "L'important és que 
reconeixen la tasca que fem durant 
molt de temps", explica. 

Els Premis Butaca estan oberts al 
públic i s'hi pot participar a través 
del web Premisbutaca.cat.

Millor escenografia per la comèdia negra La 
calavera de Connemara, de Martin Mcdonagh i 
dirigida per Iván Morales. Estrenada el setembre 
del 2017, aquest 2018 l’obra ha estat programada 
de nou i s’ha pogut veure a la Sala Villarroel 
de Barcelona.

Escenografia

Millor il·luminació per Esmorza amb mi, obra 
escrita i dirigida per Iván Morales. Marc Salicrú 
també s’encarrega aquí de dissenyar l’espai. 
Estrenada el 16 de maig del 2018, el muntatge 
s’ha pogut veure a la Sala Beckett i ara comença 
la gira per altres indrets de Catalunya.

Il·luminació

núm. 1841 del 2 al 8 de novembre de 2018Cultura
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Es poden donar segones oportunitats, 

ja sigui en el terreny de la parella o 

en projectes en comú amb altres per-

sones. Bon moment per estructurar 

recursos compartits.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

El sector dels afectes i les relacions 

passa per un període beneit per a 

l'expressió de sentiments i on et pots 

sentir realitzat. Molt de moviment 

vinculat a la feina.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Si tens fills joves, podràs donar el teu 

suport i ajuda perquè puguin inde-

penditzar-se. Ells també projecten el 

seu futur. Passes més temps a casa 

del que és habitual

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

Les qüestions materials es mouen. 

No és casual, ja que és la resposta 

al teu esforç i sembla que de mica en 

mica vas recollint el que has sembrat. 

Necessites una escapada.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Un assumpte laboral pot tornar a 

sortir a la llum per recordar-te que 

hi ha alguna cosa que has de deixar 

acabada. Encontres que es poden 

desmuntar al darrer moment.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

 Oportunitats per fer canvis o trans-

formacions internes que t'ajuden en 

el procés de maduració i sobretot, a 

deixar enrere algunes pors. Un pro-

jecte laboral pren forma.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Canvia la tònica acostumada, pensa 

bé i encertaràs. El teu pensament viu 

un moment de descobriments subtils, 

de connexió amb el món espiritual o 

les emocions més profundes.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Veus d'una manera més o menys 

clara, com pots conciliar la vocació 

i l'obtenció d'ingressos. Estàs ben 

filosòfic aquests dies i gaudiràs del 

plaer d'una bona conversa.

Bessons (21/5 al 21/6)

Temes legals vinculats al treball po-

den demanar que els hi posis una 

atenció especial i hagis de fer algu-

nes gestions pertinents. Augment de 

contactes a la teva agenda.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Pots viure alguns desacords amb 

persones que viuen sota el mateix 

sostre que tu. Et caldrà una dosi extra 

de paciència i intentar comprendre 

altres maneres de pensar.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

El pensament està enfocat en el futur 

i pren la direcció correcta, la intuïció 

és adequada. A més, comptes amb el 

suport d'algunes amistats que et fan 

el camí més planer.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Pots veure't ampliant contactes que 

també t'ajudaran a activar la teva 

economia. Cal estar atent i saber 

aprofitar l'oportunitat, perquè no 

tothom serà allò que busques.

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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'Of fathers and sons', el patiment sirià
El Documental del Mes que arriba a Argentona mostra com és la família d’un jihadista 
que lluita contra les tropes de Baixar al-Assad

Societat: Redacció

 DocsBarcelona del Mes pre-
senta aquest novembre Of fat-
hers and sons, el commovedor do-
cumental de Talal Derki, que ha 
conviscut dos anys i mig amb la 
família d’un jihadista, membre de 
l’antic Front Al-Nusra, la branca 
d’Al-Qaeda a Síria. Un testimoni 
únic que mostra la complexitat 
i la tragèdia que viu el país àrab 
actualment. La pel·lícula, que ha 
guanyat el Gran Premi del Jurat al 
Festival de Sundance, arriba a sa-
les i cinemes d’arreu d’Espanya de 
la mà de DocsBarcelona del Mes. 
El dimecres dia 7 de novembre 
es podrà veure al saló de plens 
de l’Ajuntament d’Argentona, el 
mateix dia que s’estrena arreu del 
país. Com sempre, la projecció 
és gratuïta.  

"Quan era petit, el pare em 
va ensenyar a escriure els meus 

malsons en un paper per tal de 
no tenir-los més. Ha arribat l’hora 
d’escriure el malson més llarg que 
he tingut mai”, afirma Talal Derki, 
el director sirio-kurd, que ha con-
viscut durant dos anys i mig amb 
la família d’Abu Osama, un mem-
bre del grup jihadista Al-Nusra, 
la branca d’Al-Qaeda a Síria, que 
lluita contra les tropes del govern 
del president Baixar al-Assad en 
una guerra que ja dura prop de 
7 anys i on ja han mort més de 
500.000 persones, segons l’Ob-
servatori Sirià dels Drets Humans.

 
El perquè dels jihadistes
La pel·lícula és testimoni de com 
els fills d'Abu Osama, des de ben 
petits, són entrenats com a para-
militars per convertir-se en sol-
dats de la jihad. Els petits Osama i 
Ayman creixen sota l’empara d’un 
pare que és especialista a desac-
tivar mines i bombes, i que creu 

profundament en una societat que 
viu sota les lleis de la xaria. Nens 
que no deixen de ser nens, tot i 
viure obligadament en una societat 
devastada per les doctrines reli-
gioses i la guerra. Què suposa per 
als infants créixer en un ambient 
d’extrema violència i sectarisme?

'In situ' a la guerra
El director Talal Derki travessa les 
línies enemigues al nord de Síria, 
allà on molt pocs periodistes han 
arribat, i ens sedueix amb una his-
tòria que, a través del dia a dia de 
dos nens, ens permet comprendre 
una mica millor la complexitat del 
conflicte sirià i evidencia l’adoctri-
nament que reben els infants en zo-
nes controlades per organitzacions 
islamistes radicals. Of fathers and 
sons és, en paraules del director, 
un film “sobre violència, guerra i 
educació” en una Síria devastada 
física i moralment per la guerra.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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www.totmataro.cat/argentona
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L'exposició es podrà 
visitar del 9 de novembre 
fins al 6 de gener de 2019 
en l'horari habitual de 
l'equipament

amb seu a la Nau Gaudí de Mataró, 
i l'equipament argentoní. El ma-
teix Bassat explica, en el fulletó de 
l'exposició argentonina, la seva 
admiració per Guinovart, un dels 
seus artistes preferits: "El vaig co-
nèixer en persona l'any 1973 i vam 
ser amics fi ns a la seva mort. Com 

 El Museu del Càntir està de no-
vetat i és que a partir de la setma-
na entrant acull l'obra pictòrica 
"més matèrica" de Guinovart en 
una selecció d'obres de l'artista 
de la Col·lecció Bassat. D'aquesta 
manera es renova la col·laboració 
entre la col·lecció del publicista, 

Nova col·laboració de la Col·lecció Bassat d'Art 
contemporani amb l'equipament argentoní

El Museu del Càntir exposa 
obra de Guinovart

Guinovart és un dels artistes preferits de Lluís Bassat Cedida 

tots els grans artistes, Guinovart 
va explorar diferents camins, un 
d'ells el de la matèria, motiu de 
l'exposició al Museu del Càntir 
d'Argentona. Núria Poch, direc-
tora del Consorci Museu d'Art 
Contemporani de Mataró, ha es-
collit precisament aquest vessant 
de l'obra de Guinovart a la nostra 
col·lecció, per la relació que té la 
matèria d'alguns  dels quadres amb 
Guinovart i els anys que va pas-
sar a Agramunt. Són peces molt 
especials que mirem de bellugar 
poc degut a la seva fragilitat, però 
que en aquesta ocasió està del tot 
justifi cat".

Adreça web del banner invertit:
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Nova edició de l'Emocions Market

El popular mercat torna amb motiu del pont de Tots Sants al complex hoteler, esportiu 
i comercial Sorli Emocions

Cultura: Redacció

 El complex hoteler, esportiu i 
comercial Sorli Emocions acolli-
rà una nova edició de l’Emocions 
Market, una trobada de tendèn-
cies que de l’1 al 4 de novembre, 
pel pont de Tots Sants, combinarà 
moda, disseny, lifestyle, gastrono-
mia, decoració, música en directe i 
diverses activitats per gaudir amb 
amics o en família. L'Emocions 
Market és un esdeveniment so-
cial de referència que se celebra 
a Vilassar de Dalt i que espera re-
bre entre 8.000 i 10.000 visitants.

'Concept store'
Basat en el concept store on trobar 
des de productes gurmet o d’alta 
cosmètica fi ns a moda, joieria, de-
coració i art en un total de més de 
50 estands, l’Emocions Market té 
lloc sota una haima de 400 metres 
quadrats. També s’afegeix l’espai 
Damm, que proposa relaxar-se 
mentre es pren una cervesa i una 
tapa.

En paral·lel, hi haurà una va-
riada oferta gastronòmica sobre 
rodes amb diversos foodtrucks, 
un dels quals dedicat a les creps 
com a novetat respecte d’edicions 

anteriors. Enguany s’aposta a més 
per distribuir només vasos reci-
clables per tal de contribuir a dis-
minuir l’impacte mediambiental 
d’un esdeveniment com aquest.

Durant els quatre dies s’orga-
nitzaran diversos tallers i activi-
tats infantils com ara pintacares i 
manualitats centrades en la tardor.

Èxit d'assistència en una altra edició de l'Emocions Market Cedida

Emocions Market tam-
bé oferirà una varietat 
de concerts en directe 
amb la rumba de Sobra 
la Marcha (dijous 1, de 
18.30-20 h), l'R&B d’Ais-
ha Fay (divendres 2, de 
18.30-20 h), el conegut 
grup de versions de pop-
rock espanyol Mala Vida 
(dissabte 3, de 12.30-14 h), 
el rock&roll de Flat Pack 
(dissabte 3, de 18.30-
20 h) i la rumba de Los 
Menta (diumenge 4, de 
12.30-14 h).

CulturaMaresme
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S'aproven inicialment les ordenances fiscals amb 
aquesta proposta del Partit Popular

Cabrera vol més espai per als 
vianants a la rambla dels Vinyals

La rambla dels Vinyals Cedida

 Una de les principals vies de 
Cabrera de Mar, la rambla dels 
Vinyals, serà properament objec-
te d’un procés de reurbanització. 

En el projecte aprovat hi destaca 
la voluntat de donar més espai a 
les persones per tal de potenciar 
la rambla com a lloc de trobada 

i de lleure dels veïns. D’aquesta 
manera es preveu, dins les actua-
cions de rehabilitació, pavimen-
tar de nou tota la via i ampliar 
les voreres, fins a una amplada 
superior als 1,8 metres, i crear 
una plataforma única a partir 
de l’actual carril bici.

Les obres es completaran amb 
noves instal·lacions de serveis, la 
millora del sistema de recollida 
d’aigües pluvials i la instal·lació 
de nou mobiliari. L’actuació, que 
afectarà tota la rambla des del 
Centre Cívic del Pla de l’Avellà fins 
a l'N-II, comptarà amb 142.000 
euros de pressupost. 

núm. 1842 del 2 al 8 de novembre de 2018

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: Ben comunicat. Fàcil accés a ca-
rrers principals. Local comercil diàfan de 7 mts. de façana i 
11 mts. de fondària. 77m2 ideal magatzem, taller o garatge. 
Persiana elèctrica. Terres de terratzo. Reb llum natural per 
dos grans finestrals. Preu realment interessant!!!.

T189.000€

OPORTUNITAT
Ref. 12930 EIXAMPLE - SEMI CENTRE: Ben situat a un pas 
del centre. Excel·lent habitatge 110m2., exterior. Boniques vistes.
4 dor. (3 dobles). Saló menjador que dóna a 2 balcons, cuina 
office equip., Bany i aseo. Fusteria interi. roure. Calefacció. De 
les millors ocasions per situació, metres i estat de conservació!! 

IMMOBLE TOTALMENT REFORMAT

2139.500€

BONICA EDIFICACIÓ D'OBRA VISTA
Ref. 12937 ARENYS DE MUNT: Pis de mitja alçada amb 
ascensor. Perfecta distribució 70 m2. 3 dor. (2 dobles) 1 com a 
gran vestidor. Saló menjador molt lluminós. Balcó sobre carre 
tranquil. Cuina equipada de disseny. Bany amb dutxa. Refor-
mat. a Estrenar. Acabats de qualitat. Parquet. Fusteria ext. Aire 
condicionado. OPORTUNITAT!!
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"Ningú diferent a Magentí ho va poder fer"
El fiscal s'oposa a la llibertat del detingut pel doble crim de Susqueda després que la 
defensa ho sol·licités al jutjat

Justícia: Redacció

 El fiscal s'oposa a la llibertat del 
detingut pel doble crim al pantà de 
Susqueda i argumenta que "ningú 
diferent a ell ho va poder fer". En 
l'informe per impugnar la petició 
de la defensa, l'acusació pública 
desgrana tots els indicis que hi 
ha contra Jordi Magentí i assegu-
ra que "ni una sola diligència de 
prova" nova desmunta la tesi dels 
investigadors. En aquest sentit, 
el fiscal rebat amb proves les de-
claracions de fins a tres testimo-
nis, esgrimits per la defensa, que 
situarien la parella del Maresme 
fora de l'escena i l'hora del crim. 
"Resulta evident que s'han d'equi-
vocar forçosament", argumenta el 
fiscal Víctor Pillado, que subratlla 
que les càmeres de videovigilàn-
cia fixen detalladament i sense 
cap dubte el recorregut del vehicle 
amb què viatjaven les víctimes. 
"L'investigat és l'única persona 
que està al lloc on es perpetra el 
crim, amb accés a armes de foc, 
munició i coneixements per dis-
parar", argumenta el fiscal.

El fiscal Víctor Pillado impugna 
la petició de llibertat presentada 
per la defensa del sospitós del do-
ble crim de Susqueda. Ho fa en un 
minuciós informe de 59 pàgines 

que ja ha remès al Jutjat d'Instruc-
ció núm. 2 de Santa Coloma de 
Farners, que porta el cas. La fisca-
lia desgrana un per un els indicis 
que hi ha contra Jordi Magentí i 
assegura que "la càrrega indicià-
ria" que hi ha contra ell, i a partir 
de la qual el jutjat el va enviar a 
presó l'1 de març, no ha canviat al 
llarg d'aquests mesos d'instrucció. 

"L'únic vehicle"
El fiscal conclou que, basant-se en 
tota la investigació, Magentí és el 
conductor de "l'únic vehicle" que 
hi havia aquell 24 d'agost al pantà, 
a la zona on van anar les víctimes. 
També assegura que l'investigat 
estava sol a la zona coneguda com 
la Rierica –i que els investigadors 
situen com l'escenari del crim– 
i que, a més, tenia "accés" a ar-
mes de foc, munició i disposava 
de "coneixements suficients" per 
disparar. En aquest punt, Pillado 
subratlla que el sospitós vigilava 
una plantació de marihuana i que 
és "lògic" que anés armat. 

L'informe també assegura que 
la persona que es va desfer dels 
cossos, del caiac i del cotxe de les 
víctimes havia de "conèixer" el 
pantà i que el sospitós encaixa 
"perfectament" amb aquestes ca-
racterístiques. "Si a això hi afegim 

les constants mentides i contradic-
cions de l'investigat, tant amb ell 
mateix com amb altres testimonis 
i les proves objectives, no només 
és evident que Jordi Magentí va 
assassinar la parella, sinó que nin-
gú diferent a ell ho va poder fer". 

El fiscal també conclou, a dife-
rència de la defensa, que l'edat i la 
condició física de Magentí no im-
pedeixen que ell tot sol es pogués 
desfer dels cadàvers i de la resta de 
proves que el podien incriminar. 
En aquest sentit, Pillado destaca 
que el sospitós va tenir dos dies 
per enfonsar els cossos, punxar 
el caiac i submergir el cotxe a les 
aigües del pantà. "El fiscal no ar-
riba a veure com una persona de 
50 anys, que pesca, recull llenya 
al bosc i baixa per la carena mun-
tanyosa de la Rierica pot tenir cap 
problema per fer aquestes acci-
ons", sosté el fiscal afegint que la 
tesi de la defensa és una al·legació 
feta "sense cap mena de base". 

Per a Pillado, de fet, l'afició de 
Magentí per a la pesca és un altre 
indici que el pot incriminar i re-
corda que el nus que subjectava 
la motxilla al cos del jove "l'ha 
d'haver fet una persona amb co-
neixements" i que se sol fer servir, 
també, per lligar "grans silurs", 
una espècie que abunda al pantà. 

Els Mossos d'Esquadra detenint Jordi Magentí ACN

CulturaMaresme núm. 1841 del 2 al 8 de novembre 2018
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

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

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

8438

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

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

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

a pàrquing. Habitatge sobre plànol.

300.000€

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

costat de tots els serveis.

149.990€

ROCAFONDA (Ref. 264523). Pis alt i 
lluminós amb ascensor. 100m2, menja-
dor de 28m2, balcó amb bones vistes, 3 
habitacions + estudi, bany complet amb 
plat de dutxa, cuina ind amb safareig.

169.000€

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

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

85.000€

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

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

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

C. Miquel Biada, 115 · 

PLAÇA CATALUNYA (Ref. 262807). Primer 

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

al costat de tots els serveis

133.000€.

 Nicolau Guanyabens, 1 ·

ROCAFONDA (Ref. 264523). Pis alt i 

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

safareig. Molt lluminós i bones vistes.

118.000€

CINQUÈ PIS SENSE ASCENSOR.

OPORTUNITAT AMB ASCENSOR!!
(Ref. 259427). Segon pis de tres dormitoris, 
saló-menjador de 20m2 amb sortida a bal-

conada amb vista a la muntanya, cuina offi ce 
independent Pis exterior i fi nestres d’alumini.

135.000€

T

T

T

T

T T

T

T

1P TECNOCASA 1841.indd   1 30/10/18   10:18



La jugadora del Joventut Synergie és una de les màximes golejadores de l'equip

Ona Muñoz,
handbol de plata 

Cugat Comas

 El Joventut Handbol Mataró té, des de l'any pas-
sat, el seu primer equip femení jugant a Plata, la 
segona divisió estatal. Diuen que el segon any és 
el de la consolidació, i l'equip manté un bon nivell 
competitiu en aquest inici d'any. Molts dels rivals 
que juguen contra les noies del Joventut Synergie –
benvinguts siguin sempre els espònsors a l'esport 
local!– tenen perfectament estudiat que, quan la 
pilota va cap a la dreta de l'atac mataroní, les possi-
bilitats de gol es multipliquen. Allà juga Ona Muñoz 
Balcells, una assegurança de gol que amb 23 anys té 
molt clar el que vol. 

Muñoz és una persona que viu per a l'handbol. 
Des de ben petita va ser un dels grans valors del 
planter del Joventut. Ben aviat va anar seleccionada 
als combinats català i espanyol. No era pas la pri-
mera de la família, ja que el seu germà Bernat havia 
obert el camí en temporades precedents. Tots dos 
germans són esquerrans i golejadors. Els Muñoz te-
nen a l'ADN l'handbol cromatitzat en groc-i-negre.

Abans de tornar a Mataró, l'Ona va fer les maletes 
per jugar a fora. Ella juga a handbol des dels 5 anys 
i no pot concebre el seu dia a dia sense la pilota i 
l'esport. Va marxar de Mataró per anar a jugar a La 
Roca i al Castelldefels i va tornar a Mataró com a filla 

pròdiga i peça clau del nou projecte a Plata.
Muñoz assegura: "El millor del meu equip és el 

grup que tenim. Estem molt cohesionades i molt 
unides" i només té paraules d'agraïment per tot el 
que li ha donat l'handbol. 

Més enllà de la pista

Fora de la pista, l'Ona és una altra. "He estudiat el 
Grau d'Educació Infantil i treballo com a monitora 
de menjador i com entrenadora d'handbol", explica. 
També sembla que la personalitat muti del tot quan 
entra a la pista i recorre la banda dreta. Podríem dir 
que ja és una jove veterana: "Ara puc dir que amb 
l'esport he pogut créixer com a persona, juntament 
amb tota la gent que tinc al meu voltant".

Apunts

Defineix-te: Apassionada, riallera, treballadora i 
responsable.

un llibre: 'La noia del tren', de Paula Hawkins.

una pel·lícula: 'Els Miserables',  de Tom Hooper.

una jugadora d'handbol: Carmen Martín.

un repte: Seguir millorant personalment i espor-
tivament. 

un somni: Seguir molts anys jugant a Plata a casa meva.

Daniel Ferrer

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

PISO ALTO CON ASCENSOR MUY LUMI- 
NOSO: Salón com. con balcón ext, vistas a 
parque, 3 hab. 1 doble, cocina fórmica con 
galería anexa. (C.E. EN TRÁMITE).

GRANDES DIMENSIONES: Excelente piso de 
110m2, 3 hab. dobles, cocina office reformada, 
2 baños, calefacción, golfas , 1 hab. + trastero y 
tza 40m2. Solo 2 vecinos. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 3209 
Z. AVDA. 
AMÉRICA:

83.000€

SITUACIÓN INMEJORABLE :  Piso alto con 
ascensor y vistas al mar,  servicios (transporte, 
autopista, playa, comercios), 2 hab., cocina y 
galería, baño completo.(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. 4488
ZONA AVDA.
ROCABLANCA:

239.000€

T

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

                                                                 PVP A CONSULTAR  

GRANDES DIMENSIONES:GRANDES DIMENSIONES: Excelente piso de  Excelente piso de GRANDES DIMENSIONES: Excelente piso de GRANDES DIMENSIONES:GRANDES DIMENSIONES: Excelente piso de GRANDES DIMENSIONES:Ref. 4488 T

PISO ALTO CON ASCENSOR MUY LUMI- Ref. 3209 SITUACIÓN INMEJORABLE :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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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

260.000 €MATARÓ - Parc Central

122m², 3 habit., 2 banys, cuina office, saló-menjador, aa/cc, cale-
facció, tanc. alumini, parquet, galeria, piscina comunit., garatge, 
etc. Estat òptim! Oportunitat, per zona i preu!! T 151456

GRAN PLANTA BAIXA EN MOLT BON ESTAT!

PIS A 1ª LÍNIA DE MAR MOLT BEN SITUAT!

157.260 €MATARÓ - Havana

125m², 4 habit., 2 banys, cuina office, saló-menjador, calefacció, tras-
ter, parquet, terrassa, etc. Zona comunitària amb piscina! Portes de 
fusta i finestres amb tancaments d’alumini!!!  T 410271

PLANTA BAIXA AMB TERRASSA EXTERIOR DE 25M2!!

299.999 €LLAVANERES - Centre

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

77m², 3 habit, 1 bany, cuina offi  ce, saló-menjador, balcó, cale-
facció, parquet i terratzo, terrat comunitari, etc. Boniques vistes! 
Pocs minuts centre, estació, platja just al teu davant! T 151469

OPORTUNITAT DE PIS PER PREU I ZONA!

97.260 €MATARÓ - Rocafonda

Pis d’origen, 90m², 4 habit, saló menjador, balcó, 1 bany, cuina 
offi  ce, zona de safareig, etc. Sòls de gres, portes de fusta i fi -
nestres lacades amb tancaments d’alumini!!! T 151458

ÀTIC DÚPLEX TOTALMENT MOBLAT AL CENTRE! 

248.712 €MATARÓ - Centre

70m², 2 habit, 1 bany, 1 servei, cuina americana, saló-menjador, 
tanc. d’alumini, sòls marbre, tanc. d’alumini i portes envernissa-
des de fusta. Terrassa assolellada de 20m²! T 151488

45 anys ens avalen. 
Serietat i efi càcia 

al millor preu.
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650 €MATARÓ - Centre

75m², 3 habit 1 bany refor cuina office, saló-menjador, tancam. 
d’alumini, etc. Immillorable situació! Pocs minuts de la platja! 
Perfectament comunicat!!!  T110640

PIS MOLT LLUMINÓS MOLT BEN SITUAT!

Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

890 €MATARÓ - Centre

1r PIS COMPLETAMENT MOBLAT IDEAL PER A PARELLES!
90m², saló menj., terrassa de 30m2, 2 habit, 1 bany compl, cuina 
office, safareig, calefacció, terrassa,  portes de fusta, etc. Ideal 
parella o persona sola. Tot moblat!!  T110044

190 €MATARÓ - Centre

LOCAL COMERCIAL EN LLOGUER MOLT ASSOLELLAT!
Té 25m2 en segona planta de l’edifici. Està situat al centre de 
Mataró, a escassos passos de la Riera! El seu principal avantat-
ge és la lluminositat durant gaire tot dia. T110650

600 €MATARÓ - Cerdanyola

60m², 2 habitacions exteriors, 1 bany amb banyera, cuina americana, 
saló-menjador, calefacció, tancaments d’alumini, etc. Pis molt llumi-
nós. Amb pocs anys i distribució funcional!! T108157

PIS MOBLAT EN BON ESTAT DE CONSERVACIÓ!

800 €MATARÓ - Centre

95m², saló-menjador amb balcó i boniques vistes a la platja, cui-
na office reformada, safareig, 4 habit, 1 bany, calefacció, sòls de 
gres, portes de fusta  tancaments d’alumini!! T 110613

ENCANTADOR PIS REFORMAT AMB VISTES AL MAR!

93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.
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www.urbenia.es

�   93 798 01 11

MATARÓ
Ronda Prim, 82

Ref: 82127

Ref: 80473

 

395.000 €

MATARÓ
Urb. La Cornisa

445.000 €

MATARÓ
Centre

Fantàstic pis assolellat 
i amb vistes al mar. Immoble 
de 3 hab., 2 wc en finca 
amb ascensor. T’enamorarà!

179.000 €

MATARÓ
Rocablanca

Casa adossada de 245m2 amb 
150m2 de jardí. 5 hab, cuina de 
30m2, 3 wc. Zona comunitària 
amb piscina. Espectacular!

Casa de 200m2 amb parking 
i local comercial. Té 3 hab., 
3 banys i 2 terrasses a tocar 
del nucli històric. Definitiva!

Ref: 81339

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