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Vas néixer
per obrir camí.
Nou T-Roc.

NOMÉS UN D’ÚNIC.
Tens raó, és un crossover. I sí, també és un SUV compacte. Si t’inspira un caràcter
únic, vas pel bon camí. I la motllura cromada li proporciona aspecte de cupè, és
veritat. Semblava impossible concentrar tot això en un mateix model, però som
davant d’una naixement nou, autèntic i original. Es diu Volkswagen T-Roc.
Gamma del nou T-Roc: consum mitjà (l/100 km), de 5,1 a 6,8. Emissió de CO2 (g/km), de 117 a 153.

#SoloUnoUnico

Motorsol

Ctra. Nacional II, km. 643 - Tel. 937 552 627 - 08349 Cabrera de Mar

50587 MOTORSOL 150X228 T-ROC FRONTAL CAT.indd 1

www.motorsol-volkswagen.es
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Pl. Cuba, 48, Mataró • info@sucasa.es

Tl. 93 757 12 82

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos
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ASSEQUIBLE

Ref. 12938 Z. CERDANYOLA: Bona ocasió!!
Perfecte estat. Alt i lluminós. 70m2. 3 dormitoris.
(2 dobl) Saló menjador. Balcó, bona orientació.
Cuina equipada roure. Galeria. Bany amb dutxa.
A prop col·legis, serveis i comerços!!!

79.000€

T

OCASIÓ

Ref. 12903 CENTRE-COSTAT RDA. ALFONS
X: Ascensor. Pis alt, exterior. sense passadissos.
Saló menj. ampliat amb 1 hab. Balcó a carrer
tranquil. Cuina d’origen. Galeria. 2 dorm. (Abans
3) , bany. PAGA MENYS QUE UN LLOGUER !!!!

T

TOTALMENT EXTERIOR

Ref. 12930 EIXAMPLE-SEMICENTRE: A
un pas estació i accessos a autopistes.
Excel·lent habitatge 110m2. Boniques
vistes. Amplitud. 4 dor. (3 db). Saló menj.
2 balcons/terrasseta. Cuina impecable.
Bany i lavabo. Fust. roure. Calefacció.

189.000€

T

243.000€

T

T

160.000€

PRÀCTICAMENT NOU

Ref. 12937 ARENYS DE MUNT: Bonica obra vista amb ascensor, bonic pis 1/2
alçada. TOT REFORMAT A ESTRENAR. 70m2, 3 dor. (2 dobl) 1 gran vestidor
(fàcilment recuperable) Saló menj. ampli i assolellat. Balcó. Cuina disseny. Bany.
Acabats 1a. Terres parquet. Carp. ext. doble vidre. Aire Condic. No li falta detall!!!

139.500€

T

PIS + PARKING

Ref. 12925 COSTAT MAR: Situació privilegiada. Recent constr. Menj. de 24m2.
Balcó/terrasseta. Cuina equip. nova. 2
banys (1 suite). Terres parquet. Calefacció. Fusteria roure. A.A. Aparc. i traster.

119.000€

BEN SITUAT

Ref. 12933 COSTAT PL.GRANOLLERS: ATENCIÓ!! Alt amb ascensor. Molt lluminós. Per reformar. 80m2. 3 dor (2 dobl.) Saló menj. assolellat
amb balcó. Bany. Cuina amb galeria grans dimensions. Ben situat, zona activa i comercial!

CASA AMB GARATGE

Ref. 12921 COSTAT RONDES: 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. Calefacció. Arm. enc. Bugaderia i traster. Garatge. Característiques molt difícis de trobar a Mataró. Perfecte estat!!

T

¿VEN EL SEU PIS?

...DONCS JA TÉ UN REGAL

225.000€

...HERÈNCIES??
..HERÈNCIES??

...DONCS JA TÉ
UN ALTRE REGAL!!
SOLS PER ENCARREGAR-NOS
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

CÈDULA d’Habitabilitat.
CERTIFICAT Energètic.
1P SU CASA.indd 2

Ho fem tot nosaltres!
Sols per ENCARREGAR-NOS la
venda, fem GRATUÏTAMENT tots
els TRÀMITS NOTARIALS per
registrar-ho tot a nom seu.
07/11/2018 09:45
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CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions

Preus des de

499.000 €
Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2
Parcel·les de 200 a 550m2

A 20 minuts de Barcelona

2P MARESMED 1820.indd 2

A 2 minuts de Mataró Park

7/5/18 15:19

www.maresmed.com

comercial@maresmed.com
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Davant de tot
Absolució
Roda el món i torna al mot: Pau Vidal

M’hi hauria jugat un pèsol que el verb absoldre havia de ser família de resoldre; encara més, que en devia ser un derivat culte. I
vet aquí que, malgrat la semblança formal, al diccionari hi surten
en entrades separades. Aquesta setmana hauria estat jo qui hauria perdut la juguesca.
L’entrada d’absoldre, de fet, és ben modesta: aquest infinitiu,
anostrament del llatí absolvere, té tot just nou descendents. Un
parell dels quals, tanmateix, de força interès. Primer absolta, que
nosaltres coneixem en la forma plural: ‘cantar les absoltes’ és una
expressió ara en força desús que significa, figuradament, ‘despatxar, liquidar algú d’alguna situació o afer’. Les absoltes són unes
oracions que es canten o es diuen al final de les misses funerals,
per això el sentit figurat és obvi: “L’acord per fer un referèndum?
Ui, ja fa estona que li han cantat les absoltes”. No cal dir que el mot
és una substantivació del participi absolt (originalment absoluta),
actualment aplicat molt més sovint en el llenguatge judicial però
antigament referit a l’absolució o perdó dels pecats que nostrossenyor concedia als cristians abans del traspàs.
L’altre és absolut. De fet és el més interessant perquè es tracta d’un
terme que ha depassat de llarg el lligam familiar fins a revestir-se
de caràcter propi. Tant, que no solament ha esdevingut polisèmic
sinó que ha donat peu a una locució, ‘en absolut’, de significat
inequívoc. En canvi, no ho és tant el de l’adverbi que se’n deriva,
absolutament. A causa d’influències forànies que no sé si atribuir a l’italià (assolutamente té el significat, quan respon, de ‘rotundament sí’ o ‘rotundament no’), al francès (ídem) o a l’anglès (on
aquest sentit no és tan clar però s’hi fa servir), el camp semàntic
del nostre adverbi (‘d’una manera absoluta’) s’està ampliant darrerament en aquesta direcció. Ara encara ens sona estrany un diàleg
com aquest: “Que vindràs, a la costellada?” “Absolutament”, però
aviat podria convertir-se en un dels molts calcs que distorsionen
el nostre ensum lingüístic.
Ara bé, en l’àmbit de la política el parent més rellevant, per desgràcia, ha estat històricament l’absolutisme, protagonista d’uns
quants segles de poder despòtic en aquesta Europa suposadament
civilitzada. Ara sembla que es vol treure la llufa de sobre, però aquell
racó de món d’allà baix a mà esquerra, allà on hi tenen enquistada
una monarquia ja no absoluta però gairebé, s’hi resisteix com una
tonyina a l’ham. Forçar-la a una absolució dels presos mal jutjats
podria ser un primer pas.
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CARLES MAICAS
APLAUDIT: És història viva del teatre mataroní i català i sense ell no
es podria entendre la cultura local
com el que és. Merescut guanyador
del Premi Cultura Mataró.

LA CASA DE LA CULTURA
CASTIGAT: Habilitar un aparcament en rotació per al Centre és
bo. Que es faci en un solar per a
equipaments i en una condició aparentment 'sine die' no tant.

L’ENQUESTA

Què faries amb el Palau
Josep Mora?
45,9% Mantenir-lo i millorar-lo.
27 % Fer un pavelló nou allà.
27 % Un pavelló nou, no allà.

LA PREGUNTA

Programes compres de
cara al Black Friday?
VOTA L'ENQUESTA A:

07/11/2018 17:42

E S PA I S P E R V I U R E ’ L S

NOVA PROMOCIÓ
EN VENDA A MATARÓ
Can Quirze 1Q
4 cases de disseny d’obra nova
2ª FASE

270m2 | 5hab. | 3 banys
Jardí Privat | Parking per a 3 cotxes
Zona comunitària amb piscina
93 540 52 25 | www.acuratt.com
Sin título-4 1
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Les portades

Foto antiga

Comunió a la Coma

De fa 25 anys
Per mitjà de Pere López Sánchez
compartim aquesta imatge de
la comunió de la seva mare, la
Paquita Sánchez García, que ens
serveix de testimoni fidedigne de
com era una comunió als anys 50.
Aquesta, concretament, és una
celebració entre els anys 1958
i 1959.
Hi podem veure un total de nou
noies joveníssimes, totes vestides
per a l'ocasió i en renglera per a

la fotografia de record. Cal tenir
present que en aquell temps, les
famílies només tenien fotografies
d'ocasions excepcionals com la
de la comunió, que es guardaven
per a la posteritat.
La Paquita Sánchez és la noia
en primer terme i al costat de les
seves companyes va fer la comunió al Sagrat Cor de Jesús, més conegut simplement com la Coma
pel carrer on s'ubica.

De fa 15 anys
ANY XXXII

www.totmataro.cat

Del 8 al 14 de novembre de 2013
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NÚMERO 1600

La Policia Local de Mataró estrena una comissaria mòbil per
incidir més en la sensació de seguretat

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

MILLOR
QUALITAT

LOW
COST

AUTO
SERVEI
24H

Pagament en efectiu i targeta bancària
PORTADA EL TOT 1600.indd 1

De fa 5 anys
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Una nova mirada al patrimoni de la Riera
L'Open Puig i Cadafalch analitza el "torrent d'arquitectura" del carrer més emblemàtic
del centre amb una doble visita a espais i elements inèdits per a la ciutadania
Patrimoni: Cugat Comas

La Riera és el carrer més emblemàtic de Mataró i un dels més concorreguts però la vuitena edició de
les 48 hores Open Puig i Cadafalch
es proposa oferir una nova mirada

Obertura 1-2 riera.indd 2

sobre el gran carrer mataroní, una
mirada d'altura i que, alhora, posi
en valor el patrimoni i les diferents arquitectures que hi ha a
banda i banda del carrer. En ple
Any Europeu del Patrimoni i amb
el concurs d'idees del Pla d'Impuls

del Centre a punt de veure la llum,
aquesta cita anual amb l'arquitectura proposa revalorar aquest espai
de la ciutat i oferir, en dues visites
guiades, perspectives i detalls que
fins ara han passat inadvertits per
a quasi tota la ciutadania.

07/11/2018 17:44
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utat

Les 48 hores de l'Open
Puig i Cadafalch se celebren el proper cap de
setmana, els dies 17 i 18.
Dissabte es farà la visita
a una de les bandes de la
via i diumenge a l'altra.
Dijous que ve, dia 15, es
tanca, però, el període
d'inscripcions a l’adreça
urbanisme@ajmataro.cat.
L’aforament és limitat i les
visites són gratuïtes
"Ens agrada dir que la història
de l’arquitectura baixa per la Riera
de Mataró. Hi trobem edificis de
tots els estils arquitectònics", explica Mariona Gallifa, responsable
de Patrimoni de l'Ajuntament. La
visita permetrà veure corrents de
totes les èpoques: gòtic al finestral
de ca l’Homs; barroc als casals de
Can Palau o Can Fité; neoclàssic a
Valldemia o l'Ajuntament; historicisme a la presó o Can Miracle;
modernisme al saló de plens de
l'Ajuntament o en aparadors, noucentisme, racionalisme a la tanca
del Parc o al Cafè Nou i moviment
modern a la façana de la Parisiène
o la botiga de can Batlle. Un "escàner" patrimonial, el que proposa
aquest Open, que ningú fa quan

Obertura 1-2 riera.indd 3

Visions privilegiades també
disponibles on-line
El gran al·licient que proposa aquest Open Puig i Cadafalch
és l'accés a estances i punts d'interès que tenen atractius o
senzillament visions panoràmiques de la Riera que són del tot
sorprenents. És en aquest sentit que les dues rutes guiades
permetran accedir a punts com el balcó del Centre Catòlic,
de 45 metres de llargada, o al terrat d'un edifici situat a mitja
Riera des d'on es gaudeix d'una visió inèdita, amb perspectiva
completa. També hi ha estances de cases privades que obriran
únicament per a l'ocasió. Com a novetat, ja està disponible a la
web de l'Open una visió en 360 graus digitalitzada des d'alguns
d'aquests punts elevats, fet que permet des de l'ordinador
agafar unes perspectives inèdites de la Riera.

puja o baixa pel carrer més transitat de la ciutat.
Des de l'organització de l'Open
també s'aposta per, amb les visites
comentades, destacar l’autoria de
les edificacions de la Riera.
I és que al llarg del vial hi apareixen els noms d’arquitectes,
personatges de primera línia tant
de la història nacional com local
com Miquel Garriga i Roca, Elies

Rogent, Josep Puig i Cadafalch,
Jeroni Boada, Josep Goday, Emili
i Gaietà Cabanyes, Melcior de
Palau, Josep Oriol Mestres, Lluís
Gallifa i Grenzner, Miquel Brullet,
Jordi Capell, "així com els seus
col·laboradors: escultors, ferrers,
estucadors de primer ordre", assegura Gallifa. L'Open es proposa,
doncs, reivindicar el patrimoni
de la Riera.

07/11/2018 17:44

Ciutat

Claudi Uñó, Roser Trilla, Anna Comas, Núria Moreno i Jordi Novo en la presentació de l'acte

C.C

Un vespre per redescobrir Pompeu Fabra
La plaça de Cuba acull aquest dissabte una lectura dramatitzada de textos del Mestre
dins els actes de l'Any Fabra
Llengua: Cugat Comas

Aquest 2018 és l'Any Fabra, en
record del pare de la gramàtica
catalana, Pompeu Fabra. Es commemoren 150 anys del seu naixement i 100 de la publicació de
la seva gramàtica
però,
clau 2
tot mataro
mida en
2.pdf

local, a Mataró la celebració –que
suma actes durant tot l'any però en
concentra molts especialment en
aquest últim tram i durant el mes
de novembre– té un doble motiu
afegit. També fa 100 anys dels Jocs
Florals que Fabra va presidir a la
ciutat
i 50 que,
28/2/18
9:36en ple franquisme,

la societat civil va fer un homenatge al gramàtic i filòleg.
És amb aquesta perspectiva, i
també per descobrir noves dimensions de la figura més enllà de la
política o gramàtica, que una subcomissió ciutadana ha organitzat
per a aquest dissabte a les 19.00 h
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el Vespre Fabra a la plaça de Cuba,
una lectura dramatitzada de textos
de l'autor amb un final ben dolç
i unes postres especials gentilesa
de Pastisseria Uñó.
Anna Comas, membre de la subcomissió encarregada de l'acte,
explica que el que es farà és una
"lectura dramatitzada a partir de
textos d’escriptors, poetes i polítics" i que a partir d’aquests textos
"se segueix la vida de Fabra, des
de la joventut fins a l’exili a Prada
de Conflent".
Seran textos "que posen èmfasi en la part més humana del
personatge" i parlaran prohoms
com Rovira i Virgili, Pla, J. V. Foix,
Espriu, Coromines, Pere Quart o
Miquel Martí Pol. En clau mataronina també hi ha aportacions de
Julià Gual i Antoni Comas. Nou
actors faran la lectura dramatitzada d'aquests textos, a partir dels
quals, segons Comas, "es dona a
conèixer la dimensió humana de
Fabra, la relació amb la família,
els amics o la vida a l'exili, on va
passar sis anys".

Unes postres especials
Per rematar el Vespre Fabra, el mateix acte servirà de presentació
d'unes postres
que es 4
anunciespecials
tot mataro.pdf

Aparadors que parlen
Les botigues del centre de Mataró fan aquests dies el seu
particular homenatge al creador de la gramàtica catalana i
commemoren, així, l'Any Pompeu Fabra. Més de mig centenar
de comerços de la Unió de Botiguers de Mataró (UBM) decoren
els seus aparadors amb frases de Fabra i definicions de paraules
del diccionari que ell mateix va crear el 1932. Els encarregats
de fer les inscripcions són una quarantena d'alumnes de batxillerat artístic de Mataró. En aquest sentit, el president de
l'UBM, Jordi Novo, destaca la importància de "relligar comerç,
cultura i ensenyament" en una iniciativa que vol "apropar el
llegat del creador de la normativa catalana a la ciutadania de
forma amena".

podran degustar allà mateix. Les
ha creat el pastisser Claudi Uñó.
"Dins el món de Fabra hi ha nombrosos escrits que ens diuen que
era un gran llaminer –explica Uñó–
i hem
intentat
crear unes postres
28/09/18
12:40

que siguin un resum de totes les
que li agradaven". Aquests dolços
fabrians es podran degustar dissabte –amb copa de cava inclosa–
o trobar a Pastisseria Uñó fins al
mes de febrer.
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La campanya “No és No”
s’instal·la al Pla d’en Boet

Confiscats més de
50 kg de droga en el
maleter d’un cotxe

El punt d’informació s’instal·la a la zona d’oci del polígon
Pla d’en Boet en el marc d’una prova pilot

El conductor segueix fugit.
Els 54 kg serien d’haixix

La zona d’oci nocturn del polígon
del Pla d’en Boet ja té en marxa el
punt informatiu de la campanya
“No és No. Cap agressió sexista!"
De moment hi serà en determinats caps de setmana i com a prova pilot.
El punt informatiu s’ha installat de 23 h de la nit a les 6 h del
matí entre el carrer Pablo Iglesias
i el carrer Manuel Serra i Moret,
i compta amb un equip de tres
persones expertes en violències
masclistes. L’objectiu és donar informació sobre les violències sexuals i els recursos que existeixen
en aquest àmbit, així com oferir
un espai segur en aquells casos
d’agressions o primers indicis de
violències. El punt també serveix
per activar el protocol en cas de
necessitat.

Està previst que les actuacions, que es van iniciar
durant el pont de Tots
Sants, tinguin una continuïtat a la zona d'oci
del Pla d'en Boet. El punt
s'habilitarà l'últim cap de
setmana de novembre, el
pont de desembre i durant les festes de Nadal
Mataró va posar en marxa per
primera vegada la campanya “No
és No. Cap agressió sexista!" per
la festa major del 2017. Per la de
2018, també es va activar i de forma
més àmplia, ja que van augmentar el nombre de punts informatius i la cobertura de nits i hores
d’obertura.

Tot Ciutat No es No + 50 kg Droga.indd 2

Una campanya revolucionària
La campanya s’emmarca dins els
eixos de prevenció, detecció i atenció que planteja la Llei 5/2008 del
Dret de les dones a erradicar la
violència masclista. Els objectius
són garantir un espai segur on poder-se informar i que pugui atendre la víctima quan es doni algun
possible cas d’agressions. També
vol oferir informació sobre violències sexuals al públic jove que es
reuneix a la zona d’oci, així com
assistència sobre els recursos que
hi ha a disposició en el cas que els
necessitin.
Aquesta campanya, que sorgeix del Centre per a la Igualtat i
Recursos per a les Dones (CIRD) del
Servei d’Igualtat i Ciutadania amb
la col·laboració de Salut Pública, es
treballa de forma coordinada amb
la Policia Local i els Mossos d’Esquadra. També es busca la complicitat i col·laboració dels empresaris
d’oci de la zona. Un cop finalitzada
se'n farà una avaluació i es valorarà
la necessitat de donar-hi continuïtat durant tot el 2019. | Anna Galdon

Material confiscat

Policia Local

La Policia Local va informar,
diumenge 4 de novembre, de la
troballa de 54 kilograms de droga
en el maleter d’un cotxe.
Els fets van passar a les 15.30
h, quan agents de la policia van
demanar al conductor del vehicle
que s’aturés a la plaça Granollers
perquè portava els vidres davanters tintats. En lloc d’aturar-se, el
vehicle va fugir i la Policia Local va
iniciar-ne la persecució. A l’altura de la Via Europa amb el carrer
Alemanya, el cotxe va xocar amb un
altre vehicle, sense causar ferits. Va
ser aleshores quan el conductor va
sortir del cotxe i va marxar corrent.
Els agents locals van perseguir-lo
però no el van poder detenir.
En obrir el maleter, els agents
van trobar els més de 50 kg d'una
substància estupefaent que, segons
fonts policials, podria ser haixix.
Durant la persecució al conductor
del vehicle, que segueix desaparegut, un agent va resultar ferit greu
en lesionar-se el braç.
El vehicle ha estat traslladat a
les dependències policials i les
diligències iniciades han estat
traspassades al cos de Mossos
d’Esquadra perquè continuïn la
investigació. | Redacció
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Pla de vulnerabilitat

La Fundació Naturgy crea un fons solidari
per rehabilitar llars vulnerables
__ El Fons Solidari de Rehabilitació Energètica permetrà millorar l’eficiència dels habitatges
de les famílies que més ho necessiten.

L

a Fundació Naturgy
ha activat el Fons
Solidari de Rehabilitació
Energètica amb l'objectiu de
finançar millores en habitatges de col·lectius en risc de
vulnerabilitat, inicialment a
les comunitats de Catalunya,
Madrid i Galícia.
La Fundació de l'empresa
energètica busca donar suport als col·lectius més desfavorits, gràcies a millores
substancials dels seus habitatges en matèria de rehabilitació, equipament i eficiència energètica. "La nostra
Fundació és la donant principal d'aquest fons que ara comença a funcionar i amb el
qual confiem poder ajudar als
col·lectius més vulnerables i
mantenir activa la nostra línia
d'acció per lluitar contra la
pobresa energètica", ha indicat el director general de la
Fundació Naturgy , Martí Solà.

__ L'objectiu de la companyia és
finançar les millores d'aquests
habitatges en matèria de rehabilitació, equipament i eficiència
energètica.

principals d'actuació. Per un
costat, la rehabilitació exprés d'habitatges per millorar
l'eficiència energètica així
com per a l'equipament als
habitatges tant de reparació
com de substitució. Per altra
banda, les accions que contempla el Fons també van dirigides a l'adequació a la normativa bàsica per garantir el
subministrament per complir
amb la normativa de seguretat, tant en instal·lacions
d'electricitat com de gas.

Els beneficiaris del Fons de la
Fundació Naturgy seran aquelles persones en situació de
vulnerabilitat que siguin o bé
propietaris o bé els inquilins
de les vivendes que es rehabiliten. Serà necessari que
les persones que es beneficien del Fons siguin ateses
per entitats del Tercer Sector
amb les quals la Fundació tingui acords de col·laboració,
o visquin en pisos que la tiL’import econòmic inici- tularitat i gestió siguin enal aportat per la Fundació titats del Tercer Sector o
es destinarà a tres línies administracions.

__ El Fons Solidari de Rehabilitació
Energètica està obert a la contribució ciutadana així com a empleats
i clients. La Fundació Naturgy es
compromet a donar el mateix import
que el públic interessat en aquesta
iniciativa.

Obert a la ciutadania
A més de la contribució de
la Fundació Naturgy, el Fons
Solidari de Rehabilitació
Energètica està obert a les
contribucions voluntàries que
qualsevol ciutadà vulgui fer.
"Més enllà de les contribucions de la Fundació Naturgy,
qualsevol persona que vulgui
pugui contribuir al fons: clients, empleats, proveïdors,
ciutadans en general, ja siguin persones físiques, associacions o altre tipus d'entitat", va explicar Martí Solà.
Amb aquesta iniciativa, la
Fundació de l'empresa energètica vol involucrar a tots
els seus públics d’interès amb
aquesta acció, que ja està activa des d'aquest mes d'octubre. La Fundació es compromet a contribuir al Fons
amb el mateix import que
els ciutadans hagin ofert
desinteressadament.
Aquelles persones que vulguin contribuir al Fons poden
fer les seves aportacions, a

partir d'1 euro, a través de la
plataforma de pagament habilitada per a això i a la qual
es pot accedir a la pàgina
web de la Fundació Naturgy
(www.fondo.fundacionnaturgy.org).
La Fundació emetrà un certificat acreditatiu de les aportacions realitzades per cada
donant, perquè es pugui fer
la corresponent desgravació
fiscal.
Fundació Naturgy
La Fundació Naturgy, fundada
l'any 1992 per la companyia
energètica, té com a missió la
difusió, formació, informació
i sensibilització de la societat en temes d'energia i medi
ambient. També desenvolupa programes d'acció social
tant en l'àmbit nacional com
internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat
energètica. En l'àmbit cultural, promou accions orientades a la preservació i difusió
del patrimoni històric del sector del gas i l'electricitat.

Contingut elaborat amb la informació de la Fundació NATURGY
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POTENCIAR L'ENVELLIMENT DE KM 0
El Govern vol reduir la institucionalització de la gent gran

E

l Govern vol impulsar aquesta legislatura la Llei
d'Autonomia Personal, un marc legal en què ja
es va començar a treballar durant el mandat
de Dolors Bassa i que ha continuat l'actual conseller de Treball, Chakir el Homrani. Es tracta de fer un
canvi de model per permetre envellir ''a km 0'', és a
dir, potenciar els serveis d'atenció domiciliària, els
pisos assistits en detriment de la institucionalització

Catalunya té 1,5 milions de
persones majors de 75 anys i aquest
col·lectiu podria duplicar-se els
pròxims 30 anys

ESPECIALISTES EN:
• Osteopatia per a adults
(ciàtica, migranyes, bruxisme)
• Osteopatia pediàtrica
(lactants i nens)
• Fisioteràpia
(massatges, drenatge limfàtic)
• Reeducació del sòl pèlvic
(incontinències, prolapses)
• Grups dirigits per fisioterapeutes
(hipopressius, higiene postural)
• NOU SERVEI: Dietètica i nutrició
· Preparació del part · Control dels nadons
· Trastorns del son · Traumatismes
· Migranyes i mals de cap · Alteracions cicle menstrual
· Posició durant l’embaràs · Lesions esportives
· Dolors musculars...
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Osteopatia i Salut
Montserrat Cabré

C/ Sant Joaquim, 32 · Mataró
T. 93 790 61 73

637 509 776

www.montserratcabre.es ·

·
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de les persones grans. El Homrani recorda que actualment Catalunya té 1,5 milions de persones majors
de 75 anys i que aquest col·lectiu podria duplicar-se
els pròxims 30 anys. Per això, defensa que l'administració s'ha d'adaptar a les necessitats que se li
van presentant.
La llei, per a El Homrani, també hauria de tenir en
compte les noves tecnologies com a eines per poder
oferir atenció domiciliària a les persones i desbloquejar la situació dels cuidadors no professionals.
Són diferents mesures o iniciatives en què treballa
Departament amb l'objectiu de continuar treballant
per l'autonomia de les persones grans. En paral·lel, El
Homrani recorda que s'ha de treballar amb el govern
espanyol el pagament de la llei de dependència, ja que
la Generalitat assumeix el 70% del cost dels ajuts.
El Homrani ha defensat que hi ha una gran diversitat de perfils i de situacions i que cal respectar ''el
dret a decidir'' de la persona i aconseguir que sigui
l'administració qui s'adapti a les seves necessitats.

El conseller creu que l'ingrés a residències també
han de ser una resposta, però cal ampliar l'oferta en
altres programes. Així, el conseller considera que es
tracta de fer un canvi de model per permetre envellir ''a km 0", és a dir, potenciar els serveis d'atenció
domiciliària i els pisos assistits en detriment de la
1. Con ipsum dolorde
amet
institucionalització
les persones grans.
2. cupim jerky leberkas, tongue
3.
meatball ha
pork
chop short
ribs
hock tenderEl conseller
reconegut
que
ésham
un projecte
en el
loin frankfurter. Pig tenderloin
qual s'està treballant actualment i que encara no
se sap el pressupost amb què podrà comptar l'any
vinent. A més, el titular d'Afers Socials és conscient
que hi haurà ''limitacions pressupostàries'' però defensa que aquest aspecte no ha d'impedir ''canviar
el model'' perquè algunes modificacions poder fer
el sistema ''més eficient econòmicament''.

El conseller El Homrani es fixa com
a objectiu canviar el model i fer un
sistema "més eficient"

www.powerlift.es
LA SOLUCIÓ
FÀCIL I ECONÒMICA
PER PUJAR I
BAIXAR ESCALES

Truca'ns ara!
Telèfon gratuït

900 908 103
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SÈNIORS
EL PRIMER AUDIÒFON AMB INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
El Centre Auditiu Aural de Mataró convida a les persones amb pèrdua auditiva a provar el nou WIDEX EVOKE, que aprenen de l'experiència de l'usuari

A

ixò és possible gràcies al Machine Learning,
és a dir a les tècniques que faciliten que les
màquines “aprenguin” a partir de dades que
nosaltres mateixos anem introduint. Fins ara, però,
ningú no havia aconseguit aplicar el Machine Learning
a l'àmbit de l’audiologia. Ho acaba d'aconseguir el
fabricant danès Widex, que acaba de presentar els
audiòfons WIDEX EVOKE, uns nous audiòfons, totalment revolucionaris, que ja estan disponibles al
Centre Oficial Aural de Mataró.

La intel·ligència artificial està totalment present
en les nostres vides. I de múltiples maneres. Hi
ha intel·ligència artificial en els resultats que ens
apareixen quan fem alguna cerca en Google, quan
traduïm textos per Internet o quan el navegador
de nostre smartphone ens presenta rutes
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El nou WIDEX EVOKE inclou opcions interactives perquè l'usuari pugui triar com vol sentir-hi en qualsevol
lloc en el qual estigui. L'audiòfon va aprenent quins
són les necessitats i les preferències de l'usuari. A
més, l'audiòfon envia al núvol les dades anònimes
de tots els usuaris del món per oferir cada vegada
una millor audició a cadascun d'ells. Són audiòfons,
a més, sense piles, connectats al mòbil (les trucades
se senten directament) i controlables des d'una app.
Miniordinadors per a l'audició, en definitiva.

07/11/2018 15:53

núm. 1842 del 9 al 15 de novembre de 2018

IAL

VACUNAR-SE CONTRA LA GRIP

udiuari

Creu Roja recorda que el virus varia cada any i recomana aquesta acció

La Creu Roja impulsa un any més la campanya
per promoure la vacunació de la grip entre els
col·lectius amb més risc de contagi. És a dir, els
malalts crònics, la gent gran, les dones embarassades i els menors.

D

es de principis de novembre i fins al 30 de desembre, la Creu Roja es posarà telefònicament
en contacte amb els usuaris que pertanyen a
l'entitat i són més vulnerables davant el virus. També
hi haurà altres accions de prevenció, com ara activitats en la via pública o tallers. Segons ha informat
l’entitat, la iniciativa, que s'inclou també en el programa d'hàbits saludables, pretén sensibilitzar sobre la
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importància de vacunar-se contra la grip estacional.
La Creu Roja també ha recordat que no és suficient
vacunar-se una sola vegada, sinó que s'ha de fer
cada any perquè els virus gripals varien les seves
característiques contínuament i la vacuna s’adapta
cada temporada per mantenir la seva efectivitat.
Durant la temporada 2017-2018 es van detectar a tot
Catalunya prop de 1.300 casos greus de grip, dels
quals el 68,5% van afectar persones que no estaven vacunades. També durant la citada temporada,
l'activitat epidèmica es va allargar més de l’habitual.
La Incidència d'aquesta malaltia respiratòria, que
apareix sobretot a la tardor i hivern, va perdurar.
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SÈNIORS
BENEFICIS FISCALS PER LA GENT GRAN?
Algunes ciutats catalanes ja han reduït el rebut de la brossa

Tàrrega ha reduït a la meitat el rebut de la brossa
a gent gran i discapacitats amb rendes baixes i ja
ha beneficiat cinc-centes divuit unitats familiars
del municipiMés de cinc-centes unitats familiars
del municipi de Tàrrega s’han beneficiat aquest
2018 de les bonificacions.

U

nes rebaixes que algunes ciutats de Catalunya
estan estudiant i que el consistori lleidatà
concedeix a gent gran i persones amb discapacitat que tenen una renda total inferior en dues
vegades i mitja el salari mínim interprofessional.
En aquests casos, i segons ha explicat el consistori
aquest mes de novembre, s’aplica una reducció a la
meitat del rebut de la brossa. En concret, 499 unitats familiars beneficiàries corresponen a la ciutat de
Tàrrega i 19 als pobles del terme municipal. El consistori tramita la bonificació en relació a l’habitatge
de la residència habitual en què consta empadronat
l’usuari sol·licitant.
En total, la capital de l’Urgell ha bonificat un total de 19.131 euros pel que fa a la taxa de recollida

ESPECIAL SENIORS 1842.indd 6

d’escombraries. Segons l’alcaldessa i presidenta de
la Diputació, Rosa Maria Perelló, aquesta línia de
bonificacions té un marcat caràcter social, ja que
suposa un estalvi per a persones grans o discapacitades amb rendes baixes ajudant-les a pal·liar les
despeses domèstiques.
Les bonificacions es tornaran a concedir durant
l’exercici 2019, i es preveu que d’altres municipis
catalans imitin la iniciativa.

La via oberta per Tàrrega encara
no té rèplica en les ordenances
mataronines
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SÈNIORS
EL TERCER SECTOR DEMANA REVERTIR RETALLADES
Les residències de gent gran segueixen patint els efectes

I

és que, en sectors com ara les residències de gent
gran, la crisi, les retallades i lògica de la contractació pública ha fet que s’afavorís l’entrada de grans
operadors mercantils sense experiència en aquest
àmbit. “En altres sectors com el de la discapacitat
no ha passat tant, perquè el 98% de les entitats que
ofereixen aquest servei procedeixen de la societat
civil organitzada”, diu Laia Grabulosa, directora de
la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social.

Millora macroeconòmica
Tot i que el PIB va començar a mostrar indicis de
millora el 2015 i, a partir del 2016 s’han començat a
recuperar partides pressupostàries. En aquell moment, el pressupost del departament va tenir un increment superior als 500 milions d’euros, en part
per la incorporació de les competències de Treball,
que es van afegir a Afers Socials i Famílies.
Segons la Taula del Tercer Sector, el repartiment poc
equitatiu de la riquesa és la base de les desigualtats. La pobresa s’ha fet crònica en els col·lectius
més vulnerables, sobretot en la infància i, en menys
grau, en la gent gran. Les desigualtats s’accentuen
i així ho confirmen les últimes dades de l’enquesta
de condicions de vida de l’Idescat. La taxa de risc de
pobresa se situa en el 20% l’any 2017, vuit dècimes
per sobre de les registrades el 2016.

La Taula del Tercer Sector demana
ara que es reverteixi la situació
de retallades un cop els índexs
macroeconòmics han remuntat
Per Francina Alsina, presidenta de la Taula del
Tercer Sector Social, que aplega les entitats socials catalanes, en aquests últims anys s’han
“traspassat línies vermelles que han posat en risc
greu molts serveis i programes socials”. Alsina
pronuncia aquestes paraules enmig de la reclamació perquè la Generalitat recuperi les partides
destinades a partides socials.
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L'entitat, que agrupa més de
3.000 associacions, ha rellançat
la campanya 'Defensem els drets
socials', que denuncia la vulneració
de drets socials de col·lectius en risc
d'exclusió
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SÈNIORS
GENT GRAN I TECNOLOGIA
Les persones soles tenen por de perdre el contacte amb els altres

A

ixí ho demostra un estudi realitzat per Novus
i presentat per l'empresa de telecomunicacions Doro batejat amb el nom "Del caminador
al robot: un informe sobre la gent gran i les tecnologies". Basat en enquestes, segons aquest estudi,
dos terços de les persones grans estan interessades
en les noves tecnologies, i a un 38% li agradaria
saber-ne més. Es tracta d'un grup de població que
està acostumat a trucar per telèfon. És per aquest
motiu que sorprèn que dos terços de les persones
grans enquestades considerin que l'aspecte de les
noves tecnologies que més els interessa sigui el de
la comunicació.

Amb freqüència se'ns oblida que les noves tecnologies haurien de ser inclusives per a totes les
edats. En un sector en què els joves tenen tanta
importància, no arribem a ser conscients que les
persones gran també tenen dret i voluntat d'apropar-se als desenvolupaments d'última generació.
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En una altra línia, un dels aspectes que més interessen a la gent gran és la possibilitat d'integrar
la tecnologia en les seves activitats diàries. Moltes
d'elles viuen soles i per això els resulta interessant
poder dotar-se de solucions per sentir-se més segures quan són a casa. El motiu pel qual no s'introdueixen les noves tecnologies en aquest sector de
població és bàsicament la desconfiança que certs
dispositius generen.
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SÈNIORS
PREVEURE, DIAGNOSTICAR I TRACTAR L'ALZHEIMER
Pautes de comportament amb aquest tipus de malalts
el deteriorament, però no hi ha tractament curatiu
eficaç per a l’Alzheimer actualment. No obstant això,
els cuidadors poden fer moltes coses per frenar una
mica l’accelerat progrés de deteriorament intel·lectual
i per millorar la qualitat de vida d’una persona amb
demència, sigui quina sigui la seva tipologia.

La demència senil, que és la pèrdua progressiva de
les funcions cognitives, i la malaltia d’Alzheimer,
que és la causa més freqüent d’aquesta demència, són realitats molt comunes a moltes famílies.

I

dentificarem casos d'aquestes malalties amb
símptomes cognitius com les dificultats per recordar, parlar i entendre. També amb moviments
o canvis neurològics (convulsions, contractures o
alteracions dels reflexos). Els que tenen Alzheimer
els costarà caminar, menjar o vestir-se i és probable
que pateixin alteracions de la conducta com atacs de
furor, d’eufòria i depressió, violència, apatia o idees
delirants, entre d’altres. Hi fa fàrmacs que en maquillen els símptomes o que retarden lleugerament
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En l'àmbit no farmacològic, els ajudarà simplificar
la comunicació verbal amb el malalt: parlar-li amb
frases curtes, deixant-li temps perquè processi la
informació i mirant-lo a la cara, evitar la realització
de canvis en l’entorn i mantenir al màxim els hàbits
socials del malalt. Comunicativament es recomana
escollir paraules senzilles, frases curtes i utilitzar un
to de veu amable i tranquil, evitar parlar-li com si fos
un nadó o parlar d’ell com si no hi fos.

Diagnòstic diferencial
Al Centre Espai Terapèutic Maresme ofereixen diagnòstic diferencial per sospita de malaltia degenerativa i els seus subtipus (Alzheimer, demència
amb cossos de Lewy, de tipus vascular, mixta, etc.).
A partir d’un perfil clínic permeten precisar el diagnòstic, planificar una adequada intervenció i afinar
més el tractament al client amb derivacions a tallers
específics o altres serveis.
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SÈNIORS
RESIDÈNCIES AMB ESCOLA BRESSOL
S'obren pas espais intergeneracionals: residències d'avis amb escola
bressol, una fórmula d'èxit que ajunta gent gran amb infants

"És molt més que una idea simpàtica", explica el
professor Mariano Sánchez a 'El Periódico'. "És
un valor social", sentencia. Parla dels espais intergeneracionals, que, cada vegada més, s'obren
camí al nostre país. Propostes que ajunten gent
gran amb infants i que busquen beneficiar tots
dos col·lectius.

D

e moment hi ha des de residències amb escola
bressol inclosa fins a campaments d'estiu per
a joves que fan tallers amb avis o estudiants
de secundària que visiten cada setmana un centre
per a gent gran. Les opcions es multipliquen i cada
vegada són més els experts que avalen les iniciatives desenvolupades sota el paraigua de la filosofia
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Gent gran i petits, en un mateix centre

Els beneficis són també per als més
petits de casa. Segons els experts, es
mostren més atents amb els grans,
els expliquen coses i es concentren
més en el que estan fent
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intergeneracional. "Està demostrat: les persones
grans implicades en activitats d'aquesta mena se
senten més felices."
A més de compartir amb els nens unes quantes hores del seu dia, la relació fa que estiguin més actius,
incrementen la seva activitat, tant física com cognitiva i social. La seva memòria floreix, es concentren
més", assegura Isabel Gómez de Salazar, psicòloga
de la residència Amavir Coslada de Madrid.

Ells han estat els primers a obrir la primera escola
infantil que és, a més, centre de dia. "Sabem que 13
de cada 100 persones de 65 anys o més no té cap
mena de relació amb els seus familiars més joves",
especifica Andrés Rodríguez, director general de la
cooperativa andalusa.
Iniciatives com aquestes afavoreixen que petits i
grans comparteixin vivències i idees. Gràcies als bons
resultats recollits fins ara, es preveu que iniciatives
com aquestes proliferin de cara els pròxims anys.

Tots són protagonistes
Els experts parlen d'una disciplina professional que
està en expansió i, a la vegada, en fase de descobriment. Al principi les residències ho feien amb fills
i familiars dels pacients, però cada vegada més les
activitats s'estan obrint a nens i nenes de fora. I és
que els beneficis són també per als més petits de
casa. Segons els experts, es mostren més atents
amb els grans, els expliquen coses i es concentren
més en el que estan fent. A l'estiu s'han dut a terme
diversos cursos i tallers a tot el país, i al setembre
s'han engegat noves iniciatives similars. Tant Madrid
com Navarra o Catalunya tenen opcions semblants,
però no són les úniques: a Andalusia hi ha una cooperativa, Macrosad, especialitzada en l'educació
dels menors i en el benestar de les persones grans.

Màxima Qualitat de Vida
c/ Pirineus 9-13, Mataró· T. 937 411 139

• Places de residència col·laboradores i privades
• Centre de Dia amb horaris personalitzats
• Unitat d’atenció Psicogeriàtrica
• Assistència Mèdica 24 hores
EL MIRADOR
DE MATARÓ
• Rehabilitació
i Fisioteràpia

•
•
•
•

Activitats psicoestimulatives
Tallers ocupacionals
Cuina pròpia / dietètica
Bugaderia pròpia

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA
GRUP

Fundació
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VELLA TERRA

Residència Can Boada
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SÈNIORS
ULL VIU AMB EL FOTOENVELLIMENT CUTANI
Solucions contra la degradació de la pell

S

egons diverses publicacions científiques, el
90% de les dones de més de 50 anys tenen
taques, el 80% dels signes visibles de l'edat
són deguts als raigs UV i el 70% de les dones de més
de 35 anys declaren tenir arrugues.

Ens encanta el sol, ens omple d'energia, ens dona
vida, però és el responsable del fotoenvelliment
cutani... Sí, ja ho sabem, l'envelliment forma part
de la vida. L'alternativa a l'envelliment no és favorable... No obstant això, hi ha factors que potencien
aquest procés natural del pas del temps. Es tracta
de la fotoexposició, l'exposició als raigs del sol, i es
fa visible, sobretot, a la cara, el dors de les mans
i l'escot, és a dir, les zones més exposades al sol.
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Per corregir els efectes del fotoenvelliment, hi ha
diferents opcions. Si actuem en les fases inicials,
és molt possible que simplement recorrent a cosmètics antiedat n'hi hagi prou, però si ja hem sobrepassat aquestes fases inicials, haurem de recórrer a professionals, com ara els dermatòlegs. En
funció de cada cas, recomanen als seus pacients
tractaments amb làser, llum intensa polsada (IPL),
peelings, crioteràpia... No obstant això sempre els
complementen amb productes cosmètics, com ara
la gamma Melascreen, de Ducray. Aquesta línia de
productes és la primera que corregeix tots els signes del fotoenvelliment: taques, arrugues i pèrdua
de fermesa). Per fer-ho utilitzen fórmules amb àcid
azelaic, àcid glicòlic, àcid hialurònic i vitamines C i
E, entre altres actius.
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SÈNIORS
COM PODEM TENIR UN ENVELLIMENT ACTIU?
Recomanacions professionals per envellir bé

L'envelliment és un procés natural de totes les
persones en què apareixen una sèrie de canvis
que poden afectar significativament el nostre
benestar emocional i físic. Quan ens fem grans,
una de les coses més importants és poder integrar
totes les experiències de la nostra vida. Per tant,
ser coherents amb els nostres valors personals
i tenir expectatives realistes ens aportarà pau
interior i donarem un major sentit a la nostra vida.

Q

uan això no passa podem entrar en estats
de desesperació que s’associen a alts nivells
d’ansietat, depressió, hostilitat, aïllament
social, etc. Per això és important al llarg de tota la
nostra vida, però especialment quan ens fem grans,
seguir algunes recomanacions:
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Els professionals de CIDIE, Fundació
Ramon Rosal, ofereixen la següent
bateria de consells
Continuar fent activitats que en facin sentir
útils i funcionals
La jubilació pot ser molt positiva per recuperar l'organització del temps, sobretot del temps lliure. És
important fer coses que ens agradin i ens facin sentir
realitzats com a persones.

07/11/2018 16:00
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Mantenir hàbits i rutines
Tenir uns horaris per aixecar-se i anar a dormir, fer
les feines de casa, anar a comprar, fer el dinar, etc.
ens ajudaran a preservar la nostra autonomia, així
com fomentar els nostres drets i participació en la
ciutadania.

Portar una alimentació sana i equilibrada i fer
exercici físic

amb l'experiència i la saviesa. Per tant, si utilitzem
tot allò que sabem i hem après a la vida podrem fer
front a les dificultats de manera satisfactòria.

Adoptar una actitud constructiva
Veure la part positiva de les coses. Davant l’adversitat,
veure el que podem aprendre de cada experiència.

Aprendre i adquirir coneixements
Cuidar el nostre cos és cuidar també la nostra ment.
Portar una vida activa i sana ens ajudarà a prevenir
i/o a endarrerir les possibles malalties que puguin
aparèixer en aquestes edats.

Com cultivar les nostres habilitats i competències
millora el nostre autoconcepte i autoestima, fa que
ens sentim més capaços. Ens empodera!

Gaudir de les petites coses de la vida

Cuidar les relacions personals

Centrar-nos en l’aquí i ara, gaudir de cada moment
augmentarà el nostre benestar emocional i ens ajudarà a sentir-nos més feliços.

És important que disposem de temps per compartir i gaudir de moments en parella, família i amics.
Ens ajudarà a sentir-nos més acompanyats, atesos
i segurs, així com a mantenir-nos en contacte amb
la realitat.

Plantejar-se objectius realistes i assequibles
A curt termini augmenta la motivació i l’assoliment
millorant l’autoestima. Hem de tenir en compte quines són les nostres capacitats i necessitats en cada
moment i adaptar-nos-hi.

Implicar-se en causes socials
Ens ajudarà a sentir-nos més actius i participatius
en la societat, alhora que ens generarà benestar i
pau interior.

Fer front i acceptar les pèrdues
Tenir metes vitals
L’envelliment va molt relacionat amb la paraula "pèrdua", de facultats físiques i mentals, d’éssers estimats,
del món laboral, etc. Però també va molt relacionat
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Tenir objectius que donin sentit a la nostra existència més enllà de la realitat immediata.
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SÈNIORS
NO ÉS MAI TARD PER APRENDRE ANGLÈS
La formació és un bona manera d'aprofitar la tercera edat

Amb uns sèniors cada cop més actius i preparats, la formació és una pota importantíssima del
moviment. L'educació i l'aprenentatge específics
per a persones grans no només permet millorar
el coneixement de l'entorn sinó que pot obrir
noves portes.

La gent gran també pot fer anglès

Els programes per a gent gran
permeten aprendre en un bon
ambient, més relaxat

ANGLÈS PER A ADULTS (55+)
Aquest és el teu curs si...
- t'agrada viatjar i poder-te comunicar
- tens família a l’estranger
- et vols relacionar amb persones
d'altres països
- vols aprendre còmodament amb
gent de la teva edat

Balmes, 29 | 937 96 01 25
www.ihes.com/mat
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Language is a
superpower
#LanguageSuperpower
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H

i ha centres que ofereixen formació especialitzada en grups de gent gran i permeten
aprendre anglès en un ambient relaxat i amb
una orientació personalitzada. A Mataró, per exemple, International House, una de les acadèmies més
conegudes i prestigioses amb més de 40 anys d'experiència a la ciutat, ofereix un programa especial.
Són programes específics i pensats per a persones
grans, amb una metodologia escaient.
No és mai tard per començar o per reprendre la formació en el domini dels idiomes i, específicament,
l'anglès. Per saber-ne més sobre el programa hem
parlat amb Julie Byrne, d'International House, sobre aquests cursos que poden representar una nova
oportunitat per a molts sèniors mataronins.

Quin perfil de sèniors pot estar interessat en
cursos d’anglès?
Gent de més de 55 anys que tenen ganes de practicar
l’anglès en un ambient estimulant i agradable, amb
l’objectiu de poder comunicar-se amb més confiança.

Fins a quin punt pot ser d’ajuda per a persones
grans que busquen feina?
Els ajudarà amb la pràctica de l’idioma. Si algú necessita títols els podem assessorar.

Quan pot tardar una persona a tenir un primer
domini de l’idioma?
Depèn, la clau és arriscar-se a parlar entre companys,
amb el suport d’un bon professor. M’agradaria emfatitzar que tothom, aquí a Catalunya, ja té coneixement de dos idiomes, i això ajuda molt!!

Quines característiques té l’aprenentatge en
aquestes edats? Com funciona el curs?
L’enfocament serà la comunicació, amb tècniques
de pronunciació, sense preparar cap examen oficial.
Mirarem vocabulari i gramàtica també, en la mesura
en què ens ajuda amb els objectius. Donarem deures
per als que se sentin amb forces!

Els cursos fomenten la comprensió escrita i
l’expressió oral per igual?
Els cursos estan enfocats principalment en la comunicació i l’expressió oral. S’ha fet amb molt d’èxit a
altres International House.
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SÈNIORS
EL REPTE DEL CALIU D'UNA NOVA LLAR
Més del 80% de les persones grans no volen viure amb els fills en cas de ser dependents

E

n aquestes circumstàncies, després del domicili propi, les persones grans es decanten per
una residència i, si el seu entorn proper no
pot atendre'ls, trien serveis professionals públics i
privats (obtenen un 8,1 sobre 10 en el seu ordre de
preferències; la família, un 8,6). Cal preveure que,
amb l'augment de l'esperança de vida, la necessitat
de serveis professionals creixerà.
El repte: aconseguir que la seva nova llar, a més de
cobrir les necessitats mèdiques i socials, proporcioni
el caliu suficient.

Comptar amb serveis professionals

¿En família o atesos per serveis professionals públics o privats en cas de ser dependents? Segons
una enquesta elaborada per l'Obra Social La Caixa
i Matia Institut Gerontològic, més del 80% de la
gent gran no voldria viure a casa dels seus fills
si necessitessin ajuda.
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La gent gran és conscient del que els pot passar en
el futur. Davant d’una situació de dependència, el
62,3% dels enquestats s’han plantejat informar-se
sobre els serveis i els recursos disponibles, i el 54,6%
ha pensat parlar-ne amb la família. Creuen que per
estar ben atesos cal temps i comptar amb suport i
serveis professionals i formació.
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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

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

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Hores convingudes

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57
drpereperez@hotmail.com
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SÈNIORS
LA NUTRICIÓ EN LA TERCERA EDAT
Les claus d'una dieta equilibrada pensada per a aquest col·lectiu

“Manteniu una alimentació saludable”, diuen.
“Seguiu una dieta equilibrada”, aconsellen. Però
el que mai se sent és “Seguiu la nutrició adequada per a la vostra edat”. Per què no se segueix
la mateixa dieta de joves que d’adults, ni quan
entrem en la tercera edat?

S

egurament perquè les persones d’edat avançada
experimenten tant canvis físics com psicosocials que produeixen certa “vulnerabilitat” a
l’hora de seguir una alimentació saludable.
Tant si és per a un mateix com per cuinar per a una
altra persona o estar al càrrec de l’alimentació d’una
persona en edat avançada cal saber com elaborar
menús variats i equilibrats. Si no se sap com, es pot
buscar ajuda en serveis de nutrició, que poden ajudar i ensenyar a elaborar menús segons els requeriments de cada cas, amb dietes personalitzades i
recomanacions culinàries.
Hi ha nombrosos factors que generen un dèficit
nutricional que pot ser solucionat amb suplements
de vitamines i minerals. En certs casos en els quals
hi ha dificultats motores es pot pensar en utensilis
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ergonòmics per facilitar la preparació o ingesta d’aliments (cadires adaptables, utensilis de cuina, coberts, safates...).

Què són els superaliments?
Diuen que el cervell depèn d’un subministrament
constant de nutrients essencials en la nostra dieta,
sucre a la sang i oxigen per funcionar adequadament. Portar una dieta ben equilibrada i abundant
en aquests elements ajuda a millorar la memòria
i augmentar el poder del cervell, però també pot
reduir el risc de malalties relacionades amb l’edat,
com la demència i l’Alzheimer.
El cervell està compost de greixos (es considera que
al voltant d’un 70%) i requereix àcids grassos essencials com l’omega-3, un element que es troba en els
peixos grassos com ara el salmó, la truita o el verat,
així com en l’oli de llinassa, les nous o les llavors.
Però també necessita proteïnes de bona qualitat i
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CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTES EN IMPLANTOLOGIA,
ORTODÒNCIA I ESTÈTICA DENTAL

més que una clínica
ORTODÒNCIA INVISIBLE

84
des de

€
/mes

Finançament 24 mesos sense interessos
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

baixes en greix, per proveir-se així
dels aminoàcids essencials que
necessiten els neurotransmissors.
Serien l’acetilcolina per a la bona
memòria i la serotonina, que influeix en l’estat d’ànim. Aliments
com els ous, els llegums, el tofu,
el pollastre orgànic i la carn magra
són bones opcions.

Els antioxidants, importants
També són importants els antioxidants, que inclouen les vitamines C,
A i betacarotè. Les fruites i verdures, especialment les varietats vermelles i de color ataronjat, n’estan
plenes. Els carbohidrats complexos
que es troben en cereals integrals i
pans integrals (civada, sègol, arròs
integral, quinoa) proporcionen al
cervell un subministrament lent i
constant d’energia.
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IMPLANT
DENTAL

490€

• Atenem totes les mútues.
• Consulta i pressupost sense càrrec.
• Finançament a la seva mida.
• Sedació.
• Més de 15.000 implants col·locats.

MILLOREM EL SEU pressupost
mantenint la nostra QUALITAT
Segueix-nos a
facebook.com/marmolclinicadental
Més info a la nostra web: www.marmolclinicadental.com
Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna) | T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana) | T 93 751 77 42
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Sèniors
Neuroplasticitat
Avui dia el reconeixement de la neuroplasticitat, la capacitat del cervell,
per poder-se reciclar, es tingui l'edat
que es tingui, avala una sèrie de
recomanacions que caldria tenir
en compte.
Una d'aquestes recomanacions,
adequada per millorar la qualitat de
vida en l'envelliment és l'exercici
físic, que es pot aconseguir de forma molt senzilla, amb el sol fet de
caminar i també el de ballar, sigui
en parella o acompanyat en línia.
Cal però també, potenciar la realització d'exercicis mentals. S'ha descobert que per als sèniors qualsevol
mena de joc, cartes, escacs i d'altres,
és recomanable, essent-ho més beneficiosos els que requereixen un
més alt control mental. Podríem dir
que aquests exercicis mentals serveixen per mantenir el nivell intellectual, sense però augmentar-lo.
Per fer-ho possible, caldria realitzar exercicis i activitats, que
ajudessin a fer créixer la capacitat intel·lectual, amb la qual cosa
s'aconseguiria, gairebé immediatament, millorar la qualitat de vida.
Clarament es pot constatar que l'actual societat anomenada del coneixement, suposa passar d'una
cultura, en la que predominava el
treball físic, a una altra en la que ho
fa el treball intel·lectual.
Aquest canvi cultural també afecta els sèniors, que donada la seva
normal davallada física, haurien de
començar a assolir un millor coneixement de les seves potencials capacitats intel·lectuals. L'acceptació
de la neuroplasticitat, ho fa plenament possible, tot i tenir sempre en
compte, que per ser més, cal abans
que tot, saber més.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Apunts
psicològics

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

La piràmide de Maslow
(10/10) Una altra visió

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
J.P. VENTURA c. Siete Partidas, 79
T. COLL Sant Cristòfor, 1
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28
J. PLANA Pl. de Cuba
M.C. SAÑES Creu Roja, 3
SPÀ SERRA Sant Valentí, 43
R. SPA Pl. Santa Maria, 3
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71
SUBIRANA Rosselló, 43
E. BARREDA c. Alemanya, 6
YAZBECK Rda. Rocablanca, 65

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

Una visió actual: el neoliberalisme
on l'Ésser Humà (EH) és reduït
totalment al seu egoisme i a res
més, fa que les qüestions econòmiques siguin a la base de la
perplexitat, la inseguretat i el descontentament actuals. En aquesta
visió fa impacte la globalització, el
canvi tecnològic, l'abús del poder
financer i polític. Tot es redueix a
la individualitat i egoisme.
Enfront d'aquesta visió hi ha
la de Maslow: LA PIRÀMIDE.
Certament, aquesta evolució no
s'ha d'agafar d'una forma matemàtica. Un esglaó darrere dels
altres. És una metàfora, que ens
ajuda a comprendre com es fa
l'ÉH. Tots se superposen. Maslow
en va fer diverses relectures per estar al dia i ampliar-la millor al dia
a dia. És vàlida però Maslow mai
va oblidar que també n'existeixen
d'altres que es poden complementar. Aquesta visió de Maslow esdevé una teoria de les motivacions.
Dels corrents psicològics: conductisme (primera força), psicoanàlisi (segona força), humanisme
(tercera força), el mateix Maslow
va fer un pas important. Un gran
salt i va esdevenir ser un dels promotors de la quarta força: LA
PSICOLOGIA TRANSPERSONAL.
Podríem agafar com eslògan
un proverbi xinès: No tinguis por
d'avançar a poc a poc, tem només
detenir-te o parar-te. Cada persona té el seu propi ritme, però no
s'ha d'aturar.
O el que va afirmar Confuci
(551-479 aC): Allò que vol el savi,
ho busca en si mateix; la plebs ho
busca en els altres.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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Agenda
Guia cultural

HOMENATGE A PEP SIVILLA,
MÚSICA I GEGANTS
Dissabte

10

de novembre
De 16 a 23.30 h //
Plaça Occitània.
Mataró //

A

quest dissabte a la tarda, a
la plaça Occitània del "seu"
barri de Peramàs-Esmandies, es
retrà homenatge a Pep Sivilla.
Mesos després de la sobtada
mort d'aquest mestre, activista
social i veïnal, molt actiu en la
vida cultural i social del barri i
la ciutat, gegants i música seran els ingredients d'una festa
en record seu. La voluntat de
l'organització, que agrupa diferents entitats, és que sigui
una jornada de bon ambient
i companyonia com la que
sempre pregonava Sivilla.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
'Nit de Jazz & Jazz'

MÚSICA //
Cicle Flamenc Íntim: 'Israel
Fernández i Joni Jiménez'
Divendres 9 novembre / 21.15 h /
Casal Nova Aliança (c. Bonaire, 25.
Mataró) / Ant. 12€. Taq. 15€.
Concert de 'cante' i guitarra, nou disc
"Universo Pastora".

XXXVI Setmana Música Antiga
Basílica de Santa Maria. Capella
dels Dolors (plaça de Santa Maria,
Mataró) / Preu: 9€.
Dissabte 10 novembre / 20.30 h:
'A dues violes iguals', duo Jordi
Comellas i Guido Balestracci.
Diumenge 11 novembre / 18 h:
'La cantata italiana del barroc',
concert del Trio Barroc del Cafè.
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Dissabte 10 novembre / 21 h /
Teatre La Massa (Pl. del Teatre,
3. Vilassar de Dalt) / Ant. 14€.
Taq. 16€.
Concert solidari a benefici de
l'Associació Contra el Càncer de
Vilassar de Dalt.

TEATRE I DANSA //
'Cuculand Souvenir'
Divendres 9 novembre / 20.30 h /
Teatre Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Platea: 17€. Amf.: 14€.
Roberto Olivan fusiona la dansa i
el circ amb les arts digitals.

'Los gavilanes'

'Cabareta'

Divendres 16 novembre / 19.30 h
/ Teatre Monumental (La Riera,
169. Mataró) / Preu: 22€.
Sarsuela a càrrec de l'Orquestra i
Cor Aula Lírica de Granollers.

Dissabte 10 novembre / 20.30 h /
La Sala (Pl. Nova, 15. Argentona)
/ Taq. 13€. Ant. 10€. Ab. 8€.
Un espectacle musical de cabaret en femení, de Maria Molins i
Bárbara Granados.

Viven + Soul Aside + Virgen
Divendres 16 novembre / 21 h /Sala
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró)
/ Ant.: 7€. Taq.: 10€.
Triple concert.

'Les mil i una nits'
Diumenge 11 novembre / 18 h /
Teatre Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Preu: 10€.
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CONCERT /

TEATRE /
'Demà coneixeràs en Klein'
Dies 9, 10 i 11 novembre / Dv. i
Ds. 21 h Dg. 18 h / La Saleta (La
Riera, 110. Mataró) / Preu: 12€.
Comèdia teatral àcida, irònica i
sorprenent escrita pel dramaturg
mataroní Toni Cabré. Una producció de Sala Cabanyes.

Frans Cuspinera
Dissabte 10 novembre / 20 h / L'Arc
Cafè Cultural (c. Pujol, 26. Mataró)
/ Taquilla inversa
Concert íntim en format duet: Frans
Cuspinera, acompanyat de la pianista María Poyatos, presenten el
seu primer disc 'Garoina'.

Desfilada de models de roba de
dansa oriental, espectacles i coreografies de danses i balls orientals
i un sorteig de premis.

'A tort i a dret'
Diumenge 11 novembre / 19 h / Les
Esmandies Casal de Barri (Rda.
O'Donnell, 94. Mataró)
Espectacle teatral a càrrec de la
Cia. La Fusta.

'Shakespeare, la invenció del
que és humà'
Diumenge 11 novembre / 18 h
/ Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró) / Preu: 7€. Reduïda: 5€.
De Joan Gallart. Del Centre Cultural
i Recreatiu de Pineda de Mar. 15a
Mostra de Teatre Amateur.

'La Bayadère', Ludwig Minkus
Dimarts 13 novembre / 20.15 h
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/ Teatre Principal (c. Església,
45-47. Arenys de Mar) / 15-17€.
Retransmissió en directe The Royal
Opera House de Londres. Amb
The Royal Ballet, coreografia de
Natalia Makarova.

'Fairfly'
Divendres 16 novembre / 20.30 h
/ La Sala (Pl. Nova, 15. Argentona)
/ Taq. 13€. Ant. 10€. Ab. 8€.
Un espectacle teatral comèdia de
Joan Yago, dirigit per Israel Solà.

INFANTIL //
Biblioteca

Antoni

Comas

(c. Prat de la Riba, 110. Mataró)
Divendres 9 novembre / 18 h:
Tallers a la Biblio "Ciència-ficció",
construcció amb material reciclats,
per a nens/es de 7 a 10 anys.
Dissabte 10 novembre / 18 h:

Storytime. L’hora del conte en
anglès 'The Dressmaker', a càrrec de Get It English.
Dimecres 14 novembre / 18 h /
L'hora del conte especial Setmana
de la Ciència: "La petita Mei a la recerca dels colors perduts", espectacle que fusiona l'art de la narració
i la màgia de la química.

Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 9 novembre / 17.30 h:
El conte de la rotllana: 'El monstre de colors va a l'escola', d’Anna Llenas.
Dimecres 14 novembre / 17.30 h:
Art Time: 'Meravelles del món',
conte i taller d'activitats plàstiques.
Dijous 15 novembre / 17.30 h: Els
Dijous a la Biblio... especial voluntariat 'Un cor molt gran', de
Joan Turú.
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ANY FABRA /

FAMILIAR /
'El peixet d'or'

'Vespre Fabra. Mots i dolços
dedicats al Mestre'

Diumenge 11 novembre / 12 h /
Casal l'Aliança (c. Bonaire, 25.
Mataró) / Entrada: 7€.
Adaptació per a titelles del popular conte rus, espectacle a càrrec
de la companyia de teatre de titelles Binixiflat.

Biblioteca

Pompeu

Fabra

(Pl. Occitània, s/n. Mataró)
Divendres 9 novembre / 18 h: 'El
Club dels Superagents Lectors',
tertúlia literària de 9 a 12 anys.
Dimarts 13 novembre / 18 h / La
petita hora del conte (0-4 anys):
'Xino-xano', de la companyia Fest'ho Com Vulguis.

'Contes amagats'
Diumenge 11 novembre / 18 h /
Teatre Principal (c. Església, 4547. Arenys de Mar) / Preu: 7€.
Espectacle familiar d'humor i imaginació de Marcel Gros.

Buc de contes
Dimecres 14 novembre / 17.30 h /
Buc de Llibres (Muralla del Tigre,
31. Mataró)
Narració del conte 'A dormir, gatets!', amb l'autora Bàrbara Castro.

XERRADES I LLIBRES /
'La porta màgica'
Divendres 9 novembre / 18 h /
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia literària per a nois i noies
d’11 a 13 anys, on comentarem la
lectura 'Cantamapes', d'Wu Ming.

'El Vapor Gordils en 3D'
Divendres 9 novembre / 19 h / Can
Marfà Gènere de Punt. Museu de
Mataró / Entrada lliure
Presentació i taula rodona sobre la intervenció arqueològica
dels entorns del sector urbanístic
Cooperativa Agrària (Vapor Gordils).
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Dissabte 10 novembre / 19 h /
Plaça de Cuba (Mataró)
Lectura dramatitzada de textos
sobre Pompeu Fabra. Copa de
cava i tast de les Postres Fabra
de la pastisseria Uño.

11è Col·loqui Història a Debat:
'Mataró, història i patrimoni'
Grup d’Història del Casal (C.
Bonaire, 25 Mataró)
Divendres 9 novembre / 19 h:
'Alliberament feudal i naixement
de l’autogovern local'.
Dissabte 10 novembre / 18.30
h: 'Torre Llauder. Aproximació
a la Terra Sigillata alt imperial'.
19.30 h: Presentació 'El castell de
Burriac', vídeo documental amb
reconstruccions 3D.

'Reconeixement a Antoni Martí
Coll' + Revista Fulls núm. 122
Dilluns 12 novembre / 19 h / Museu
Arxiu de Santa Maria (c. Beata
Maria, 3. Mataró)
Presentació de l'opuscle i de la revista 'Fulls' del Museu Arxiu.

Vens a la tertúlia?
Dimarts 13 novembre / 19 h /
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
Tertúlia literària: 'El olvido que seremos', d'Hector Abad Faciolince.

Cicle de conferències 'Job, el
crient rebel'
Locals de la parròquia de Sant
Josep (c. St. Josep 18. Mataró)
Organitza: Escola de Teologia del
Maresme i Cristianisme segle XXI.
Dimarts 13 novembre / 19.30 h:
'El Job de la filosofia'. A càrrec
del Dr. Joan Ordi.
Dijous 15 novembre / 19.30 h: 'El
Job de la psicologia'. A càrrec del
professor Jaume Patuel.

Cicle: 'Violència i conflicte des
de la prehistòria als nostres
dies. L'exemple del Maresme'
Dimarts 13 novembre / 19 h / Sala
d’Actes Can Palauet (c. d'en Palau,
32. Mataró)
Conferència "Pirateria, captiveri,
esclavitud. Violència implícita i violència explícita a la Mediterrània
tardomedieval", de Roser Salicrú.

Monogràfic J. S. Bach
Dimarts 13 novembre / 18 h /
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / 6 €.
Cicle de conferències de Joan
Vives, músic i locutor-redactor de
Catalunya Música. "L'etapa Leipzig
(1a part). El Bach Kantor".

El documental del mes: 'Of fathers and sons'
Dimecres 14 novembre / 19 h /Cafè
de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró)
/ Preu: 3€.
El director Talal Derki, torna a la
seva terra per viure dos anys amb
la família d'Abu Osama, membre
d'Al-Qaeda a Síria.

Propostes veïnals per un programa municipal: 'Cultura'
Dimecres 14 novembre / 19 h / Sala
d'actes Fundació Iluro (c. Santa
Teresa, 61. Mataró)
Cicle de col·loquis/debats ciutadans, organitzat per l'Associació
de Veïns de Mataró–Centre. Sessió
moderada pel periodista Cugat
Comas, d'El Tot Mataró.
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FIRA-MERCAT /
Firocasió Tardor 2018
Dies 8, 9 i 10 novembre / De 10 a
21 h / La Rambla de Mataró
Nova edició de la fira d'estocs de la
Unió de Botiguers de Mataró. Les
botigues surten al carrer amb productes d'outlet, les millors ofertes
i grans descomptes.

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

VARIS /

'Capgrossos de Mataró, les
claus d'una colla de gamma
extra'

'Aparadors que parlen'

Dijous 15 novembre / 19.30 h /
Sala d’Actes Fundació Iluro (c.
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Lluís Martí
Garro i Cugat Comas Soler, de la
Colla Castellera de la ciutat.

Del 2 al 18 novembre / Comerços
Unió de Botiguers de Mataró
Aparadors decorats pels alumnes de l'Escola Pia amb les paraules i definicions escollides per
la Comissió Any Fabra a Mataró.

Perifèric Poetry
Dijous 15 novembre / 21 h / Cafè
de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró)
/ Taquilla inversa
Espectacle de micro obert de poesia, amb la participació especial
de Núria Martínez-Vernis.

FESTES I FIRES //
Diada Castellera 'Mariona
Galindo i Lora'
Dissabte 10 novembre / 18 h /
Davant de l'Ajuntament (Mataró)
Jornada castellera amb Colla
Castellera Capgrossos de Mataró,
els Castellers de l’Alt Maresme i
els Castellers de Lleida.

Fira de la Coca de Llavaneres.
Tardor Dolça
Dies 10 i 11 novembre / Plaça de
la Vila, c. de Munt i Pg. Mare de
Déu de Montserrat (Sant Andreu
de Llavaneres)
XX Festa Gastronòmica de la Coca
de Llavaneres, concurs de bolets,
cercavila de gegants, passejades
en pony, xocolatada, sopar gastronòmic del bolet, tallers per adults
i infants, etc.
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RUTES I VISITES //
Miquel Biada,
ferrocarril

el

primer

Diumenge 11 novembre / 11 h /
Ajuntament de Mataró
Recorregut guiat per visitar escenaris relacionats amb la vida
de Miquel Biada, la seva època i
la revolució de l’arribada del tren.

TALLERS I CURSOS //
Taller de dibuix del natural
amb model

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

>

Molins C. de Nicolau

Berenguer III, 82
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

Dilluns 12 novembre / D'11 a 13 h /
Escola Belles Arts Pedrera (Camí
Fondo, 4. Mataró) / Informació i
inscripcions: 685 975 120.
Taller, cada 2n dilluns de mes.

EMERGÈNCIES 112

'Taller per millorar i prevenir
la falta de memòria'

ALCALDE ALS BARRIS Una setmana

Cada dimecres / De 15 a 16 h /
Clínica Issa (c. Nou, 46. Mataró)
/ 15€ sessió. Inscripció: info@
espaiterapeuticmaresme.com i
93.790.22.14.
Taller adreçat a adults de totes les
edats. A càrrec de Maribel Xufré
(psicòloga i neuropsicòloga).

Ajuntament de Mataró
@matarocat
www.mataro.cat
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
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• 'Artistes, arquitectures i
biblioteques'.
Fins al 23 de novembre:
• 'Pompeu Fabra. Una llengua
completa'.

INAUGURACIÓ /
34a Exposició de Bolets del
Maresme
Plaça de l'Ajuntament (Mataró) /
Del 10 al 18 de novembre. De dl a
dv 9-14 h i 15-19 h; ds i dg 10-21 h.
Tradicional mostra representativa
de la diversitat de bolets dels boscos de la serralada Litoral.

Biblioteca Pública Antoni
Comas (C. Prat de la Riba, 110.

'Gabriela Almeida'

'El sol i la taula'

Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) /
Inauguració: divendres 9 de novembre a les 19 h.
Exposició de fotografies i pintures
de Gabriela Almeida.

Sala d'exposicions Can Palauet
(c. d'en Palau, 32. Mataró) /
Inauguració: dissabte 10 novembre a les 12 h.
Exposició individual de l'artista
Regina Giménez (Barcelona, 1966)

Carles Cuscó. Senzilleses

Biblioteca Pública Pompeu
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).

Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Inauguració: divendres
9 novembre a les 19.30 h.
Exposició de fotografies.

Del 12 al 30 de novembre:

Mataró).
Del 12 al 30 de novembre:
• 'Dones, força, canvi': Fundació
Vicente Ferrer.
Fins al 15 de novembre:
• 'Dones no resignades': Dibuixos
a boli de M. Teresa Álvarez.

'Espais recobrats'
Can Marfà (Passatge Can Marfà,
1. Mataró) / Fins al 17 de febrer.
Visita guiada: dissabte 10 de novembre a les 18 h.
Els nous usos del patrimoni industrial català.

Museu del Càntir (Pl. Església, 9.
Argentona) / Inauguració: divendres 9 novembre a les 19 h.
Selecció d'obres de l'artista
Guinovart, de la Col·lecció Bassat.

'Perecoll. Crisis'
La Destil·leria (Camí Ral, 282.
Mataró) / Inauguració: dissabte 10 de novembre a les 19.30 h.
Escultura, pintura i aquarel·la.

Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró).
Inauguració: dijous 15 de novembre a les 19.30 h:
• 'Serveis Funeraris a Mataró. Més
de 100 anys'.
Fins al 9 de desembre:
• 'Protegir la humanitat, acabar
amb la indiferència': la Creu Roja.
Fins al 20 de novembre:
• 'Temps de canvis. Urbanisme i
arquitectura en els fons especial
de la Fundació Iluro'.
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'Guinovart Matèric'

EL PATRIMONI DE LA RIERA
Un torrent d’arquitectura
al centre de Mataró
17 /18 / NOV
8a EDICIÓ/2018

VISITES GUIADES
INSCRIPCIÓ PREVIA
urbanisme@ajmataro.cat . Fins el 15/11

DS. 17 / ITINERARI 1. Per la dreta de La Riera
De 10 a 13.30 h / Davant la porta del Parc Central
DG. 18 / ITINERARI 2. Per l’esquerra de La Riera
De 10 a 13.30 h / Davant la porta del Parc Central
ació
La inform
edicions
de les 8 pen al
de l’O
web
www.openpuigicadafalch.cat
ORGANITZA:

I AQUEST

ANY

COL·LABOREN

www.mataro.cat
Tel. d’atenció ciutadana: 010*
Ajuntament de Mataró
@matarocat

PATROCINA:
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Col·lectiva 15x15
Moldumat - Galeria d’Art (c. Sant
Benet , 27. Mataró). Del 8 de novembre al 9 de desembre.
Tradicional exposició de l'Associació 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 fotogràfic 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'.

'Albert Jaime, escultures'
Museu Arxiu de Can Caralt (Sant
Andreu de Llavaneres) / Fins al 25
de novembre.
Exposició de l'artista vilassarenc.

'Patchwork, l'art dels retalls'
C. C. Calisay (Riera Pare Fita,
31. Arenys de Mar). Fins al 25 de
novembre
A càrrec de Cosim.

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.

Fotografies del concurs Puig i
Cadafalch 2017
Saló de Pedra (C. Gran, 61.
Argentona) / Fins al 18 de novembre.
Mostra de fotografies del Concurs
Fotogràfic Josep Puig i Cadafalch.
Per enviar informació:
Email: agenda@totmataro.cat
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Gent gran
ACTIVITATS //
SALUT: 'Els ritmes circadians
i la seva influència en la salut'
Dimecres 14 novembre / 18 h /
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Aules Sènior de Mataró Extensió
Universitària. Conferència a càrrec
de Trinitat Cambras, llicenciada
en Farmàcia.

'Com millorar la salut bucal'
Dimecres 14 novembre / 17 h
/ Casal Municipal de la Gent
Gran Santes-Escorxador (c.
Floridablanca, 118. Mataró)
Conferència a càrrec de Mónica
Pellejero, odontòloga del CAP de
Mataró. 17è Cicle activitats formatives per a Gent Gran.

CASALS //

www.totmataro.cat/gentgran

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, penúltim dissabte de mes.

Tallers i activitats: Ball de saló
(dimarts), ball en línia (divendres),
sevillanes (dilluns i dimecres), taitxí
(dilluns i dijous), sardanes (dimecres), puntes Coixí (dimarts), informàtica i català (dijous), labors
(dilluns i dijous) i taller de memòria.

Casal de Gent Gran de l'Havana. Camí Ral, 163. Mataró. Telf:

Associació Gent Gran Pla d'en
Boet (C. Juan Sebastián Elcano, 6.

93.169.67.47
Activitats: Gimnàstica (dt i dj),
tai-txi (dl i dc), gimnàstica passiva (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), pingpong (dv), teatre (dv).

Mataró). Telf.: 93.758.21.84.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20 h
• Ple i ratlla: divendres 16.30 h.

Per enviar informació:
Email: agenda@totmataro.cat

Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: 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 la Gent Gran del Parc
de Mataró. C. Corregiment, 28.
Mataró. Tel: 93.757.13.17.
• Balls: Ball, cada diumenge i festius
a les 17 h. Sopar ball, segon dissabte
del mes. • Cursos i activitats: anglès, català, conversa en anglès,
club de lectura, taller de memòria,
informàtica, taller de fotografia,
puntes de coixí, patchwork, pintura i
dibuix, pintura sobre roba, art floral,
manualitats, punt de creu, tai-txí,
qijong, seitai, gimnàstica rítmica,
balls de saló, balls en línia, sevillanes, castanyoles, country, claqué,
caminades i caminades suaus. Coral.

Gent Gran 1842.indd 2
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Aquest dissabte,
carpa pel Dia Mundial
de la Diabetes

La diabetis és molt comuna

Arxiu

L'ADC ofereix controls de
glucèmia gratuïts
El 14 de novembre celebrem el
Dia Mundial de la Diabetis. Des de
la delegació del Maresme de l’Associació de Diabetis de Catalunya,
se sumen a la celebració d’aquesta
jornada. Els trobareu en una carpa informativa ubicada al carrer
Barcelona el proper dia 10 de novembre de 10 a 20 h, on es faran
controls de glucèmia gratuïts, hi
haurà venda de productes, loteria
de Nadal i es podrà conèixer de
primera mà la feina que desenvolupa l’associació.
Aquest any, el principal objectiu
és reivindicar més finançament i
estendre sense límits d’edat a tot
el col·lectiu l’accés a les tecnologies disponibles per al pacient i la
seva família. Tot i que avui dia la
malaltia no té cura, els últims anys
hi ha hagut grans avenços tecnològics que en faciliten el control i la
gestió, que disminueixen molt els
riscos a curt i llarg termini.
És important que el col·lectiu
d’afectats, pacients i cuidadors,
coneguin les noves possibilitats i
que aquests mitjans tinguin finançament públic també a Catalunya,
cosa que l'equipararia la resta de
comunitats de l’Estat per garantir
la igualtat del territori.
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Del 9 al 15 de novembre de 2018

EXHIBICIÓ I PATIMENT
Els nois del Joventut guanyen àmpliament i les noies de forma agònica

• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ •
• RIERA, 17 · MATARÓ •
www.win333mataro.com
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MINUT ZERO

Opinió

Josep Gomà
Redactor "El Tot Esport"

Mig segle de la catedral del bàsquet
Al Palau Josep Mora s'hi han viscut grans moments d'esport
Avui, divendres dia 9 de novembre,
es compleixen exactament 50 anys
de la inauguració del Palau d'Esports de la nostra ciutat, que ara
porta el nom de Josep Mora, que
en fou el principal impulsor.
És indubtablement, junt amb el
camp de futbol –ara Municipal del
Centenari– i el Velòdrom, una de
les instal·lacions emblemàtiques
de la ciutat, que, tot s'ha de dir, va
estar a punt de desaparèixer durant
el boom immobiliari –igual que les
altres dues– per construir-hi pisos.
Vaja, que podem celebrar aquests
cinquanta anys gràcies a la crisi
que vam tenir a l'inici d'aquest
segle XXI. Si no, potser hi tindríem una placa que diria: "Aquí hi
va haver durant uns anys un palau
d'esports".
Com en el cas de la majoria de les
instal·lacions esportives de la nostra ciutat no va tenir un part fàcil.
Des del seu projecte, molt agosarat en un moment en què a casa
nostra només Barcelona disposava d'un palau com aquell, fins a la

seva inauguració, van passar uns
quants anys. Va poder tirar endavant, superant molts entrebancs,
gràcies a l'aportació econòmica
de Josep Mora, que era el delegat
de la secció de bàsquet del Club
Esportiu Mataró, i també de Juli
Cusachs, de l'empresa Molfort's,
que en aquell temps patrocinava el
bàsquet del CE Mataró.
Els lectors poden fer-se'n una idea
llegint el reportatge que hem fet en
la part general de la revista. També
podran rememorar, o conèixer,
alguns dels moments destacats
viscuts en aquesta casa de l'esport, que ho ha estat sobretot del
bàsquet, per al qual va ser pensat
i creat.
El seu parquet l'han trepitjat moltíssims jugadors, entrenadors,
directius i col·laboradors, i per les
grades hi han passat molts aficionats. Tots ells formen part també
d'aquest aniversari i poden recordar grans moments que s'hi han
viscut, que, com a la vida, poden
ser alegres o tristos. Felicitats a tots!

Personatges

Pau Palacín
Club Hoquei Mataró

Agenda
CASA

WATERPOLO Div. Honor Fem.
LA SIRENA CNM - MEDITERRANI
Dissabte 10| 12.45 h | Complex Joan Serra

WATERPOLO Div. Honor Masc.

QUADIS CNM - NAVARRA
Dissabte 10| 14.30 h | Complex Joan Serra

FUTBOL 3a Catalana

CERDANYOLA - MATARONESA
Dissabte 10| 18 h | Mpal. Camí del Mig

HANDBOL Plata Fem.

JH MATARÓ - AGUSTINOS ALIC.
Dissabte 10| 18.00 h | Pavelló Teresa M. Roca

BÀSQUET Lliga Femenina 2

MAT. PARC BOET - AVILÉS
Dissabte 10| 18.30 h | Pavelló E. Millán

BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
GRESS PLATGES - TARRAGONA
Dissabte 10| 19.30 h | Palau Josep Mora

VOLEIBOL 1a Cat. Fem.

CV MATARÓ CALIU - LLORET
Diumenge 11| 11 h | Pavelló Euskadi

FUTBOL 2a Catalana

CE MATARÓ - EUROPA B
Diumenge 11| 17 h | Mpal. Centenari

FORA

HANDBOL 1a Estatal Mas.
GRANOLLERS B - JH MATARÓ
Diumenge 11| 13 h | Pavelló Olímpic Granollers

HOQUEI PATINS Nac. Cat. Fem.
TORDERA - CH MATARÓ
Dissabte 10| 19:45 h | Pavelló Tordera

FUTBOL SALA 2a Divisió B

CANET - FUTSAL ALIANÇA MAT.
Dissabte 10| 18:30 h | Pavelló Canet

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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Esport

Suplement coŀleccionable
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HAT-TRICK AL JAUME PARERA. El gironí, procedent del GEiEG, va
ser el gran protagonista de la victòria del CH amb els seus tres gols.
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Victòria amb gran exhibició
29 JOVENTUT MATARÓ
19 SALLE MONTCADA

Pujol, màxim golejador del partit. | D.F.

El Joventut va obrir forat amb
un 8 a 0 abans del descans
El sènior masculí del Joventut va
fer tota una exhibició per derrotar per deu gols de diferència un
equip que sempre sol crear molts
problemes.
El partit no va començar bé, ja
que l'equip visitant tancava molt
bé els espais i resolia bé en atac.
A partir del 6-8, la defensa local es
va afermar. El porter Dani Torvisco

JOVENTUT MATARÓ: Dani Torvisco,
Quico Sola, Bassory Tandian porters;
Pablo Vela (1), Manel Núñez (7), Jaume
Pujol (10), Jan Bonamusa (1), Dani
Aguilera (2), Oriol Vaqué (3), Oriol Prat,
Sergi Fuster, Bernat Muñoz (3), Max
Ansón (1), Berenguer Chiva, Benjamí
Calvillo (1), Javier Martín Gonzàlez.
PARCIALS CADA 5': 1-1, 4-5, 6-7, 9-8,
12-8, 15-9 descans; 16-10, 19-13, 21-14,
25-15, 28-15, 29-19.
va posar el cadenat i el Joventut
va obrir forat amb un parcial de
8 a 0 en 13 minuts, per arribar al
descans amb avantatge confortable de sis gols (15-9).
A la represa, amb la direcció i els
gols de Jaume Pujol, ben acompanyat per Manel Núñez, la diferència
va anar creixent i va arribar a ser
de 13 gols a falta de cinc minuts,
enmig de l'exhibició de l'equip local.

Triomf agònic del Synergie
28 JH MATARÓ SYNERGIE
27 DOMINICOS ZARAG.
JH MATARÓ: Noemí Pérez i Laia
Argelich porteres; Ona Muñoz, Sara Ruiz,
Isa Latorre, Alisa Forné (3), Zara Verdugo
(2), Clara Poo (9), Sandra Fargas (5), Maria
Murillo (4), Irene Hernàndez, Sara Muniesa, Saray Romero (4), Adriana Murillo (1),
Berta Vives.
PARCIALS CADA 5': 2-0, 5-1, 7-4, 7-6,
11-8, 14-11 descans; 17-14, 18-16, 22-19,
24-22, 25-23, 28-27.
El femení del JH Mataró Synergie va
tancar la tarda d'handbol al Teresa
Maria Roca amb un triomf agònic
davant el Dominicos saragossà.
L'equip de Jordi Rubi va fer un
molt bon inici de partit (5-1 als 10
minuts) i va controlar la primera
part per arribar al descans amb
un avantatge de tres gols (14-11).
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1A ESTATAL
MASCULINA
A un punt dels quatre
que estan a dalt de tot
7a jornada (3/4 novembre)
Sant Quirze - Esplugues ..................24-22
La Roca - Granollers B .....................28-26
Palautordera - Sarrià ........................21-27
JH MATARÓ - Montcada ................... 29-19
S. Joan Despí - Sesrovires .............. 27-28
Poblenou - OAR Gràcia .....................34-31
S. Est. Palautordera- St. Cugat ..ajornat
Sant Vicenç - Bonanova ...................24-21

Classificació

Sesrovires, Sant Quirze, La Roca, Sarrià
10; JH MATARÓ i Esplugues 9; Poblenou 8;
Montcada 7; Palautordera i OAR Gràcia i
Sant Vicenç 6; Granollers B 4; Sant Joan
Despí 3; Sant Cugat, Bonanova, Sant
Esteve Palautordera 2.

Juguen a l'Olímpic granollerí
Diumenge (13 h), el JH Mataró té un partit díficil a l'Olímpic davant el Granollers
B, necessitat de punts. Només s'ha pogut
guanyar allà la temporada 2003-04. Després 1 empat i 10 derrotes (la temporada
passada per 27-24).

Plata Estatal Fem.
Sant Quirze, nou líder

8a jornada (3/4 novembre)
Sant Joan Despí - Amposta............. 18-19
Agustinos Alicante - OAR Gràcia ..23-20
Lleidatana - Sant Quirze ................ 20-29
Benidorm - Elda .................................28-22
H MATARÓ - Dominicos Zarag. .......28-27
Puig d'en Valls - Mislata ..................23-22
La Roca - Sant Vicenç ....................... 18-18

Classificació

Clara Poo va decidir al final. | D.F

A la represa, tot semblava anar
pel mateix camí (22-19 a l'equador
de la segona part). Però l'equip
saragossà va forçar la màquina i
va igualar el marcador a falta de
3 minuts (25-25).
A partir de llavors es va entrar
en un intercanvi de gols i Clara Poo
va decidir per a les locals quan faltaven 22 segons amb el seu novè
gol del partit i 7è de la 2a part.

Sant Quirze i Elda 14; Puig d'en Valls 13; Benidorm 12; JH MATARÓ SYNERGIE, Amposta
10; Mislata i Sant Vicenç 8; Sant Joan Despí, Agustinos Alicante i La Roca 5; Dominicos Zaragoza 4; OAR Gràcia i Lleidatana 2.

Repeteixen a casa
El dissabte dia 10 (18 hores) reben
l'Agustinos d'Alacant per buscar la tercera victòria seguida.

ALTRES RESULTATS
2a Cat. Masc.: Llavaneres - Súria 21-23; 3a
Cat. Masc.: Llavaneres At.- Cardedeu B
31-26; 1a Cat. Fem.: JHM "B" - Lleida B 2521; Llavaneres Caldetes - Molins 21-20.
LLIGUES CATALANES BASE.- Cadet masc.:
JHM - Coope Sant Boi 31-30; Infantil fem.:
JHM - Les Franqueses 25-19.
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WATERPOLO

Dissabte hi ha ració doble al
complex Joan Serra

DIV. D'HONOR
MASCULINA
El Quadis perd posicions... perquè no juga
5a jornada (3 novembre)
Sant Andreu - Terrassa......................9-20
Canoe - Catalunya............................ dia 14
Navarra - Concepción C. Lineal ........18-3
Tenerife - QUADIS CNM ................... dia 14
Sabadell - Mediterrani .........................6-8
CN Barcelona - Barceloneta ...............4-9

Classificació
Doble partit en dissabte al Josep Serra. | D.F

El gran atractiu és el retorn de
Roser Tarragó al 'Medi'
Dissabte hi ha ració doble del millor
waterpolo al CN Mataró. A les 12.45
hores La Sirena rep el Mediterrani,
equip que està dos punts per sobre
degut a l'ensopegada mataronina
a Rubí. El matx té un gran atractiu, ja que a les files del 'Medi' hi
ha la mataronina Roser Tarragó,
que ha fitxat per l'equip barceloní
aquesta temporada. És evident que
això potencia l'equip de Sants, que
a més també ha fitxat la portera
holandesa Kujipers i Dalmases, del
Sant Andreu. Altres jugadores destacades són Sarah Puanani i Clara

Espar. Serà la 14a visita del "Medi",
que ha guanyat les 5 primeres.
Després, hi ha hagut 1 empat i 7
victòries locals, l'última per 15-10.
A les 14.30 hores, el Quadis que
té un partit que podria ser tranquil si l'equip de Beto Fernàndez
mostra el joc del dia del Terrassa.
Reben el WP Navarra, que ha vingut 13 vegades i només ha aconseguit un empat la temporada
2011-12. La temporada passada la
victòria local va ser per 12-5. Però
atenció, perquè tenen dos jugadors dels Estats Units, Carniglia i
Stevenson, que estan fent molts
gols.

Barceloneta, 15 punts; CN Barcelona,
Terrassa i Mediterrani 12; QUADIS CNM 9;
Sant Andreu 7; Catalunya, Navarra, Tenerife 3, Sabadell 2; Canoe 1; Concepción 0.

6a jornada (10 novembre)
QUADIS CNM Mataró - Navarra

Div.Honor Fem.
Torna la competició
contra el 'Medi'
després del descans
4a jornada (10 novembre)
LA SIRENA CNM- Mediterrani (DS 12.45)

Classificació actual

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

Enrique Luque,
campió de
Catalunya veterà
de muntanya
El dia 4 de novembre es va disputar a Sentmenat el Campionat de
Catalunya de muntanya, en el marc
de la 33a edició de la Pujada i Baixada
a Guanta. Aquest campionat català,
organitzat per la Federació Catalana
d’Atletisme, es va disputar sobre
12,3 km (6 de pujada i 6,3 de baixada) i el mataroní Enrique Luque
(Ríos Running Team) va assolir la 4a
posició absoluta, amb un temps de
42:26, i a més va aconseguir el títol
català de veterans.
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El CH Mataró guanya i se situa
en zona d'ascens a l'OK Lliga
3
2

CH MATARÓ
CH PALAFRUGELL

CH MATARÓ: Sergi Grané (p), Gerard
Cusachs, Oriol Lladó, Pau Palacín (3),
Àlex Cantero; Bernat Romero, Adrià
Martos, Conrad Xicota, Jaume Gisbert
(ps).

Gran victòria a casal. | D.F

Pau Palacín va ser l'heroi del
partit amb el seu "hat-trick"
En un matx molt emocionant, amb
una gran intensitat fins al darrer segon, el Club Hoquei Mataró va superar per 3-2 tot un equip que la temporada passada estava a l'OK Lliga.
El gran heroi va ser Pau Palacín,
que va marcar els tres gols locals.
A la primera meitat, els visitants
van tenir diverses ocasions clares,
des del punt de penal, una falta directa i dos minuts de superioritat
numèrica, però un Grané immens
sota pals va evitar que pugés al

marcador el gol del Palafrugell. El
Mataró també va tenir les seves
ocasions, però el primer temps, tot
i la igualtat, va estar una mica més
dominat pels visitants.
A la represa, els locals van posar una marxa més i es van avançar amb el primer de Palacín, tot i
que la rèplica arribava de seguida
i els visitants empataven de seguida amb un xut des del mig camp.
Després del segon del golejador de
la nit, altre cop un xut llunyà que
va anar a la tanca de darrere la
porteria mataronina va ser aprofitat pel Palafrugell per empatar de
nou (2-2). A falta de quatre minuts
per al final, Palacín feia el tercer, i
el Mataró va saber aguantar fins al
final per aconseguir els tres punts.

Planten cara però cauen contra el líder
4
2

El Vilanova B, va aprofitar un
mal inici del Mataró
El CH Mataró segueix desafortunat en aquest inici de temporada,
i la setmana passada, tot i plantar
cara a la pista del Vilanova, líder
invicte, va caure derrotat.
L'equip d'Albert Bou va arrossegar un mal inici, ja que al minut cinc
ja havien encaixat dos gols. Tot i això
van anar entrant dins del partit i es
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CP VILANOVA B
CH MATARÓ

CH MATARÓ: Paula Lladó (p), Adriana
Chiva, Marta Soler, Anna Fontdeglòria,
Laura Manzanares, Aina Lleonart (1),
Marlena Rubio i Olga Juanola (1).
posaven 2-1 amb un gol de Lleonart,
amb molta igualtat fins al descans.
A la represa, l'àrbitre va donar per
bo un gol amb el peu de les locals
(3-1). El Mataró no va perdre la cara
al partit i Juanola feia el 3-2, amb
deu minuts per davant. Van tenir
ocasions per empatar, però al final
va arribar el 4-2 definitiu. El filial
vilanoví ho ha guanyat tot fins ara.

OK LLIGA PLATA
MASCULINA
Pugen fins al segon
lloc
3a jornada (3 de novembre)
Taradell - Manlleu...................................... 2-5
Liceo B - Tordera ........................................7-3
Sant Feliu - Maçanet................................. 3-3
Raspeig - Alpicat ....................................... 2-3
MATARÓ - Palafrugell ............................... 3-2
Vilafranca - Barça B..................................3-0
Arenys de Munt - Vilanova ..................... 2-3

Classificació
Vilafranca 9; MATARÓ 7; Liceo B, Palafrugell, Vilanova i Barça B 6; Maçanet i Taradell 4; Arenys de Munt, Manlleu, Alpicat i
Raspeig 3, Sant Feliu 1, Tordera 0.

Derbi a la pista d'un Tordera en
hores baixes
Aquest dissabte a les 19.45 h l'equip
d'Albert Larrea juga a la pista del Tordera, on s'acostumen a viure derbis
vibrants amb suport del Front Mataroní
a la grada des de fa unes temporades.
L'equip de l'Alt Maresme no ha començat
amb bon peu, ja que ha encaixat tres
golejades –una contra el líder, una altra
amb el Liceo i en l'altre derbi comarcal
contra l'Arenys de Munt– i encara no ha
puntuat, però això els pot fer més perillosos. La temporada passada es va guanyar
per 2-3, però l'anterior s'havia encaixat
un dur correctiu (7-2).

Lliga Nacional
Catalana Fem.
Segueixen a la part
baixa
8a jornada (2 de novembre)
Vilanova B - MATARÓ ................................ 4-2
Barberà - Vila-sana B .................................1-1
Igualada - Voltregà B ............................... 2-3
Bigues i Riells B - Jonquerenc ..... Aplaçat

Classificació grup B
Vilanova B 21; Igualada 18; Voltregà B 15;
Bigues i Riells 12; Jonquerenc 10; MATARÓ
7; Vila-sana B 4; Barberà 1.

Partit per agafar aire
Aquest dissabte a les 19.30 reben el cuer,
el Barberà, al qual van guanyar per 1-4,
en un partit que ha de servir per agafar
confiança i canviar la dinàmica negativa.
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L’equip del CV Mataró Caliu aconsegueix un punt a la pista del líder

Derrota contra un rival millor. | CED.

El CV Mataró Caliu jugava a Esplugues, a la pista del
líder, el GET Blume, i va portar el partit, per quarta
jornada consecutiva, al cinquè set. En aquesta ocasió, tal com havia passat al Vall d'Hebron, en la primera jornada d’aquesta ratxa i a diferència de les
dues següents, la victòria en el desempat va caure
del costat rival.
L’equip de David Casas va fer un gran partit. Va
dominar per 1-2 (22-25, 25-18, 16-25), i en el quart
va fregar el triomf, però es va escapar per 25-23.

Tercer triomf del femení de
l’Iluro HC

En el desempat, l’equip local va ser superior (15-9) i
l’equip mataroní es va haver de conformar amb un
punt, molt valuós, ja que és el primer que se’ls escapava a les espluguines. La classificació està així:
GET Blume 17, Vall d’Hebron 13, CV MATARÓ CALIU
12, Barberà 10, Lloret 9, Barça CVB 5, Olot 4 i Prat 3.
Aquest diumenge, a casa
El diumenge a les 11 hores l’equip mataroní rep el Lloret
. El Pavelló Euskadi també acollirà la presentació.

El Rugby Mataró torna a la
competició visitant el segon

Imatge d'arxiu. | DANIEL FERRER

L’equip femení de l’Iluro HC continua la seva marxa
imparable a la 2a Catalana, on ha sumat tres victòries en tres partits. L’última, diumenge passat, davant
l’Atlètic Terrassa per 7-0.
Van jugar Helena Sanjosé, Marta Claver, Sheila
Gómez, Noèlia López, Maria Fernàndez, Ornella Aprile,
Jennifer Valdés, Laia Genoher, Eugenia Aldunicci,
Eva Domínguez, Cristina Beltrán, Carla Moya, Ayara
Sierra, Marina Galindo, Maria Correas, Mireia Sabater.
L’equip masculí de l’Iluro HC de moment és cuer de
la 1a Catalana després del seu ascens a aquesta categoria i no ha puntuat encara. Diumenge (12 hores)
torna a la competició rebent al Municipal d’Hoquei
l’equip del Can Salas de Terrassa, que és un dels líders de la competició amb 7 punts.
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Un moment del darrer partit a casa. | DANIEL FERRER

L'equip visita el Químic a La Teixonera, un
dels camps més difícils del rugbi català, després de l'última derrota
Després de la derrota de fa quinze dies i del descans
de la setmana passada l’equip del Rugby Mataró
torna a la competició de la Fase Prèvia de la Divisió
d’Honor Catalana.
No ho tindrà fàcil, ja que juga a La Teixonera, el
camp del segon classificat, el Químic ER, equip d’un
potencial clarament superior al de l’equip mataroní.
Tocarà arremangar-se.
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

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

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

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

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

OFERTA!
PORCELÁNICOS
RECTIFICADOS

75x75cm

6,20

Por sólo

2P GRESS ARGENTONA 1842.indd 2

€/m2
6/11/18 17:09

¿CÓMO SERÁ TU
NUEVA COCINA?

NUEVO SHOWROOM
EN ARGENTONA
MÁS INFORMACIÓN:
Passatge Amics d’Argentona, 2, Argentona · T 937 414 716
Horario: De lunes a viernes de 7:30 a 13:30 y de 15:00 a 20:00h
Sábados: 8:00 a 13:30 y de 16:00 A 20:00h
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Programació facilitada per mataró Televisió
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Dissabte 10
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AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
DE TEE A GRENN
PÒESIA EN VIU
CAPITÀ GINGEBRE /
BOJOS DE CASTELLS
CREURE AVUI
KASTANAYA.CAT
GAUDEIX LA FESTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
TRAÇ DE CULTURA
TERRITORI CONTEMPORANI
ÚLTIMA SESSIÓ
THE WEEKLY MAG
BÀSQUET EN JOC
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
LLEIDA 360
AL DIA CAP DE SETMANA
PAISATGES
ENCREUATS
FENT PAÍS
ÚLTIMA SESSIÓ
OH LA LÀ!
ÀMBIT B30
DE TEE A GRENN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT PER
CATALUNYA
CALIDOSCOPI
DE TEE A GRENN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT PER
CATALUNYA

Diumenge 11
7:00

GAUDEIX LA FESTA

7:30
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
14:30
15:00
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16:00
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20:00
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ÚLTIMA SESSIÓ
BA - BA
CAMINANT PER
CATALUNYA
TELÓ DE FONS
BOJOS DE CASTELLS
MISSA EN DIRECTE DES
DE MONTSERRAT
LA DIADA DELS XICS DE
GRANOLLERS
TRAÇ DE CULTURA
CAMINANT PER
CATALUNYA
CALIDOSCOPI
HOQUEI EN JOC
HANDBOL EN JOC
EN JOC
AL DIA CAP DE SETMANA
DIUMENGE ESPORTS
TERRITORI CONTEMPORANI
BOJOS DE CASTELLS
DIUMENGE ESPORTS
DE TEE A GRENN
CAM INANT PER
CATALUNYA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
GAUDEIX LA FESTA
LA CONVERSA
DE TEE A GRENN
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT PER
CATALUNYA
CALIDOSCOPI
DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 12
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30

NOTÍCIES EN XARXA
DIUMENGE ESPORTS
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
ÚLTIMA SESSIÓ
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18:30
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20:30
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22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
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BA-BA
AGENDA EN XARXA
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
BOJOS DE CASTELLS
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA

Dimarts 13
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
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4:30
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NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
BA-BA
CÀPSULES WEEKLY MAG
FET AL PAÍS
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA
TELÓ DE FONS
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
CAMINANT PER
CATALUNYA
ÚLTIMA SESSIÓ

5:30
6:00

CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA

Dimecres 14
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
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18:00
18:15
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19:00
20:00
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2:00
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5:00
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6:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CALIDOSCOPI
BA-BA
TEMPS AL TEMPS
TERRITORI CONTEMPORANI
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA
KASTANYA.CAT
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
GAUIDEX LA FESTA
ESTUDI 3
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA

Dijous 15
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
LA CONVERSA
BA-BA
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19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
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TEMPS AL TEMPS
DE TEE A GRENN
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
DE TEE A GRENN
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
DE TEE A GRENN
CALIDOSCOPI
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA

Divendres 16
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
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22:00
23:00
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0:30
1:30
2:00
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4:30
5:00
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NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
TRAÇ DE CULTURA
BA-BA
ESTUDI 3
CREURE AVUI
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
ÚLTIMA SESSIÓ
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUIDEX LA FESTA
CARNET ESPORTIU
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El CE Mataró ja en porta nou de
deu

SEGONA
CATALANA
Continuen amb els cinc
punts d'avantatge
10a jornada (3/4 novembre)

Triomf en un camp històric. | CEM

Un gol de murris, iniciat per
Aitor Gonzàlez i culminat per
Kique Amador, va decidir
El CE Mataró va guanyar al Narcís
Sala contra el Sant Andreu Atlètic.
Va aconseguir la novena victòria
en deu partits i va conservar els
cinc punts d'avantatge sobre el
segon classificat.
El CE Mataró sabia que els seus
dos perseguidors havien guanyat
al matí i per tant es veia obligat a
fer-ho també, per no perdre part
de l'avantatge que té sobre ells.
L'equip de Raul Monroy, que vestia la segona equipació, va tenir
el control del partit durant tota la
primera part però sense arribar a
crear cap clara ocasió de gol.
A la represa semblava que tot

0
1

SANT ANDREU ATL.
CE MATARÓ

CE MATARÓ: Pol Andiñach, Lluís
(Víctor Yustos 70'), Dani, Adrián, Isma,
Parri, Kique 8Pedro 70'), Aitor Gonzàlez
(Peque 76'), Aleix Cirera, Uri (Marc
Pascual 58'), Guillem Creus (Toni Muñoz
58').
GOL: 66' KIQUE (0-1).
anava pel mateix camí fins que,
en una jugada de picardia, Aitor
Gonzàlez va servir una falta sense demanar la tanca i Kique ho va
aprofitar per marcar el gol que
decidiria el partit superant el porter visitant.
Després es va defensar bé i quan
l'equip local es va quedar en inferioritat, Marc Pascual hauria pogut
fer el segon, però el seu xut des
de la frontal va anar al travesser.

El femení del CE Mataró s'avança però
acaba perdent a casa
i l'equip groc-i-negre es va avançar amb un gol d'Ainoa Cros poc
abans del descans. Però les gironines de seguida van empatar i a
la segona part van sentenciar amb
el segon gol.
Perden a casa. | D.FERRER

L'equip femení del CE Mataró no va
poder aconseguir el primer triomf
a casa (1-2) i és penúltim a la classificació. Diumenge, contra el Santa
Eugència, el partit va començar bé
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Van jugar Olívia Robert, Gisela Gonzalvo,
Jasmina Chamarro, Judit Martínez, Ariadna
Velasco, Sara Armoa, Desirée Contreras,
Laia Garcia, Aino Cros, Andrea Àlvarez,
Mertixell Guàrdia, com onze inicial, i després Sandra Blanch, Carla Comas, Natasja
Villanueva i Ona Niu

Molletense - SANT POL .............................1-0
Singuerlín - Llefià ......................................1-4
Turó Peira - Sarrià.....................................3-0
Canyelles - Parc ..........................................3-1
Pubilla Casas - PREMIÀ DE MAR...............1-1
Europa B - Besós BV .................................2-0
Young Talent - Mollet ...............................0-4
Sant Andreu At. - CE MATARÓ .................0-1
Valldoreix - Montcada ............................... 1-3

Classificació

CE MATARÓ 27; Montcada 22; Turó Peira
19; Parc, Canyelles, Llefià 16; Singuerlín
i SANT POL 15, PREMIÀ MAR, Molletense
i Mollet 14; Sant Andreu At. 12; Young
Talent i Sarrià 10, Valldoreix i Pubilla
Casas 8; Europa B i Besós BV 7.

10a jornada (11 novembre)
CE MATARÓ - Europa (DG 17 h)

Toca un altre filial
Després de jugar contra el filial del Sant
Andreu, ara el Mataró rep la visita del
filial de l'Europa. L'equip gracienc està a
la cua, però segur que no serà fàcil. La
temporada passada, victòria per 1-0.

Lliga Nac. juvenil
Empat al camp del líder

El juvenil del CE Mataró va aconseguir
un gran empat a 2 gols al camp del
líder, l'Espanyol B, amb dos gols d'Édgar
Álvaro. És 6è a la taula amb 18 punts.
Van jugar Jahir Gómez, Xema Rodrigo,
Ivan Torreblanca, Quim Pont, Joel
Bañuls, Alejandro Muñoz, Felipe Schol,
Joan Gual, Édgar Àlvaro, Reda Zaroual i
Àlex Herranz. Després Àlex Alcaraz, Pau
Targas i Omar Dambelleh.
Dissabte (16.30 h) l'equip groc-i-negre
rep el Palamós (16è amb 10 punts).

1a Catalana
Derbi vilassarenc... però
amb suspens fins al final

El Vilassar va derrotar l'Argentona per
2-0 però aquest triomf no va arribar fins
als darrers instants amb gols d'Esteve
i Bargalló. El Vilassar comparteix el
primer lloc amb el Girona B, amb 9 punts
d'avantatge sobre el 3r. L'Argentona és
penúltim.
Diumenge l'Argentona rep el Rubí (18 h) i
el Vilassar juga a Can Vidalet (12 h).
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La Llàntia goleja el Pla d'en Boet,
que perd el seu tercer derbi seguit

TERCERA
CATALANA
El Molinos ja és segon
10a jornada (3/4 novembre)
Montsant - CERDANYOLA AEiLL .............. 1-2
Vilassar B - Cabrils.................................... 4-3
MOLINOS - La Salut ...................................3-1
MATARONESA - Arenys Mar ....................3-4
Santviventí - Fund. Montgat....................4-1
LA LLÀNTIA - PLA D'EN BOET.................4-0
Lloreda - Vilassar Dalt .............................0-4
Llavanares - Masnou At............................3-1
CIRERA - Premià Dalt ................................4-4

La Llàntia va golejar.| DANIEL FERRER

La Llàntia va guanyar el derbi de la jornada fent un gran partit i golejant el Pla d’en
Boet, al qual ara supera a la classificació.
Dos gols de Said, un en els primers minuts
i l’altre prop del descans, van encarrilar
el triomf local, que a la represa van sentenciar Saiku i Guedes, quan els visitants
arriscaven per igualar.

3
1

MOLINOS
LA SALUT BADALONA

MOLINOS: Dani Ramos, Carmona (Jordi
Cano 60’), Keita (Roca 79’), Artero, Sergio López, Isra (Chamarro 79’), Adrián
(Bustos 60’), Jorge, Toni Martín, Batlle,
Aitor Moreno (Uri Martín 87’).
L’equip blanc-i-blau va guanyar de forma
treballada per aconseguir el segon lloc.
Els gols van arribar a la represa. Els badalonins es van fer un gol en pròpia porta,
però van aconseguir empatar, cosa que
va forçar un final emocionant en què Toni
Martín i Bustos van decidir per als locals.

4
4

UD CIRERA
PREMIÀ DALT

CIRERA: Toni, Cristian R. (C.Flores 70’),
Palau, Karamba, Isaac (Albert G. 63’),
Joel, Yustos (Aleix 70’), Agus (Baba 70’),
Campaña, Izar, Frank (Gianluca 78’).
Frank i Agus de penal van fer dos gols a
l’últim quart d’hora de la primera part.
A la represa, el partit va embogir. Els
visitants van marcar tres gols en cinc
minuts que van capgirar el marcador. Izar
va empatar, però per poca estona. L’empat
definitiu el va posar Aleix de penal.
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4
0

LA LLÀNTIA
PLA D'EN BOET

LA LLÀNTIA: Joan, Yusupha, Andrada
(Bertolín 78’), Salvia, Paby, Ismael,
Saiku, Jerreh, Traoré (Guedes 58’), Bilal
(Delfín 74’), Said (Sergio 78’).
PLA D'EN BOET: Moreno, Loukhiar
(Javi 58’), Badji, Ordóñez (Charro 46’),
Carrasco, Valencia (Cortés 58’), Joel
(Conejo 70’), Marquett (Farissi 58’),
Cano, Alaghie, Adama.

1
2

MONTSANT PEIRA
CERDANYOLA AEiLL

CERDANYOLA: Moreno, Mosquera
(Àlex 87’), Valero, Albert, Almirón, Romero, Mas, Delgado (Llop 46’), Carrasco
(Valle 80’), Aitor (Sergi 89’), Ibra.
Els vermells es van avançar amb 0-2, amb
dos gols de Sergi Mas, un a cada part.
Quan quedava mitja hora, un gol en pròpia
porta va complicar la cosa, però es va
saber patir per mantenir l’avantatge.

3
4

MATARONESA
ARENYS DE MAR

MATARONESA: Marcos, Moya, Miguel,
Hidalgo (Guti 46’), Carlos, Othman (Aitor 67’), Jonatan, Nogales, Marc Pérez
(Manga 46’), Joan, Palanco (Espín 87’).
Partit boig. Els arenyencs es van avançar
amb dos gols a la primera part. A la represa, l’equip local va reaccionar i va capgirar
el marcador, amb gols de Joan, Miguel
i Manga. Però en els cinc minuts finals
l’equip visitant va tornar a capgirar-lo.

Classificació

Vilassar Dalt 25; MOLINOS 23 CIRERA 22;
Vilassar B 21, Santvicentí 19; Llavaneres
17; CERDANYOLA 16; Arenys 15; MATARONESA 14; LA LLÀNTIA i Cabrils 13; PLA
D'EN BOET i Lloreda i Premià Dalt 12; La
Salut Badalona 10; Montsant 7, Masnou
At. 3; Fundació Montgat 1.

11a jornada (3/4 novembre)
CERDANYOLA - MATARONESA (DS 18 h)
Premià Dalt - LA LLÀNTIA (DG 12 h)
PLA D'EN BOET - Llavaneres (DS 17)
Arenys de Mar - CIRERA (DG 12 h)
Lloreda - MOLINOS (DG 12 h)

Derbi entre els dos equips del
Camí del Mig
Aquesta setmana, el derbi el tenim al
Camí del Mig, on s'enfronten els dos
equips que utilitzen aquella instal·lació.
Els vermells, que venen de guanyar, i
estan dos punts per sobre del seu rival,
seran els locals, i els arlequinats, que
venen de perdre, els visitants.

4a Catalana
Jornada profitosa
8a jornada (3/4 novembre)
MATARÓ ATH .- Masnou At.....................1-1
Dosrius - MOLINOS B ........................... 2-4
ROCAFONDA - JUVESPORT...................2-0
Cabrils B - JUVENTUS ..........................3-4
Jornada profitosa, ja que només
Juvesport es va quedar sense puntuar. El Molinos B s'acosta a 3 punts
del líder, el Calella, que va empatar.
Aquest dissabte (17 h), derbi entre
Mataró Athletic i Rocafonda, al
Municipal de Rocafonda.

07/11/2018 12:14
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El Futsal Aliança Mataró cau
contra el líder

2A DIVISIÓ B
Grup 3
Toca derbi a Canet
8a jornada (3 i 4 de novembre)
Pallejà-Manresa ......................................7-7
Barceloneta-Salou ................................ 4-3
Segorbe-Escola Pia...............................5-4
Terrassa-Hospitalet .............................. 2-4
Santa Coloma-Las Palmas ..................0-2
Sabadell-Lleida ...................................... 5-7
Cerdanyola-CANET ..................................1-1
FUTSAL ALIANÇA-Castelldefels..........3-5

Classificació
El Futsal perd contra el líder. | D. FERRER

El Futsal Aliança Mataró va patir
la segona derrota de la temporada
després de perdre a casa davant el
líder invicte de la categoria. El partit
va començar amb els dos equips
ben posicionats i sense deixar gaires opcions al rival, però després
dels primers minuts de tempteig
el partit va embogir amb el 0 a
1. Poc va durar l’alegria visitant,
ja que poc després Miquel Soler,
amb un xut des de fora de l’àrea,
va fer l’empat, amb què es va arribar al descans.
A la represa, els visitants van

3
5

FUTSAL ALIANÇA
CASTELLDEFELS

ALIANÇA MATARÓ: Isaac, Novo, Canal,
Medina (2), Soler (1), Toure, Parés, Ceesay,
Tolrà, Chiheb, López, Del Barco.
ampliar diferències fent l’1 a 3 però
l’equip vermell va reaccionar fins
al 3-3.
Als locals els tocava rematar la
feina, però els visitants, amb ofici,
van saber frenar l’ímpetu local per
marcar el 3-4 i finalment el cinquè
gol, ja definitiu quan els locals mereixien l'empat a 4.

Tercer partit seguit sense perdre
de l'SPALL Ciutat de Mataró
2
2

JESÚS I MARIA
SPALL CFS MATARÓ

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

Puntuen fora de casa. | CEDIDA

Ja són tres les jornades que fa que
l'SPALL Ciutat de Mataró no perd,
enllaçant empat, victòria i empat.
L'equip va fer un gran partit contra
el Jesús i Maria en un partit convertit en un autèntic xoc de trens.
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Després del 0-0 a la mitja part,
els locals es van avançar però l’empat arribava dos minuts després
amb una jugada trenada entre Adri,
Dorca i Pol Roy, que rematava al
segon pal i posava l’1-1 al marcador. Després Abdel faria l'1-2 de
xut llunyà però al darrer minut es
va arribar a un desenllaç polèmic:
l'àrbitre es va inventar un córner
que va servir als locals per empatar.

Castelldefels és líder amb 22 punts;
Bellsport, 19 punts; FUTSAL ALIANÇA, 16
punts; Escola Pia de Sabadell, 15 punts;
Manresa, Las Palmas i CANET, 14 punts;
Pallejà, 11 punts; Santa Coloma i Lleida,
10 punts; Sabadell, 9 punts; Cercanyola i
Barceloneta, 7 punts; Salou i Segorbe, 5
punts i Terrassa, 2 punts.

9a jornada (10 de novembre)
Els mataronins jugaran aquest dissabte
a les 17.15 hores a la pista del Canet,
un equip que fins ara ha guanyat tots
els partits que ha disputat com a local.
Diumenge, a les 10.30 h, es farà la presentació dels equips del club mataroní.

TERCERA DIVISIÓ
NACIONAL
La visita del cuer ha
de servir de catapulta
Els jugadors de l'SPALL Ciutat de
Mataró tenen aquest diumenge a les
11.45 h a l'Eusebi Millán una oportunitat
immillorable per sumar el segon triomf
seguit a casa i, així, catapultar-se en la
classificació.
Els visita el Montsant, que passa per ser
fins ara el pitjor equip de la categoria,
amb només un empat i la resta de
partits comptats per derrotes.

Classificació

El Ripollet és líder amb 21 punts; ARENYS
DE MUNT, 16 punts; Floresta, 14 punts;
Arrahona, 13 punts; Vacarisses, 12 punts;
Esparreguera, 11 punts; Jesús i Maria, 10
punts; PREMIÀ DE MAR, 9 punts; Gràcia,
VILASSAR, Sant Cugat i Arrels, 7 punts;
Vallseca i SPALL CIUTAT MATARÓ, 5 punts;
Montcada, 4 punts i Montsant, 1 punt.
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El Mataró Parc Boet sotmet
el Salou
88 MATARÓ PARC BOET
80 SALOU
MATARÓ PARC BOET: Puig (9), Merino
(4), De Pree (13), Aza (8), Francisco (8),
Duran (5), Tato (8), Tuxford (13), Sola (4),
Frocada, Moore II (16)
PARCIALS: 17-13, 25-18, 25-17, 21-32

Sensacions recuperades. | D. FERRER

A la Lliga EBA cal assegurar les
victòries a casa per mirar de cotitzar a l'alça en la classificació i
el Mataró Parc Boet ja ha après
la lliçó. Contra el Salou, un equip
de la part baixa de la classificació,
els taronges van voler amarrar la
victòria d'entrada i van aconseguir
un bon avantatge en el segon i el
tercer quart, que van propiciar un
darrer parcial força prescindible

en què fins i tot els tarragonins es
van acostar per sota dels 10 punts
de diferència. El +8 final, però,
no fa justícia al que es va veure
abans: un equip còmode quan juga
a l'Eusebi Millán i que en partits
d'anotació alta acostuma a tenir
les de guanyar.
Un àmbit en el qual s'ha millorat
respecte de jornades anteriors és
el de tancar el rebot. Si el Mataró
Parc Boet no propicia segones oportunitats al rival, el seu joc expansiu a camp obert acaba propiciant
avantatges interessants. Això és el
que va passar contra el Salou en un
matx en què Moore, Tuxford i Aza
van ser els jugadors més destacats.

LLIGA EBA
Grup C
Empat a punts entre
mataronins
7a jornada (3 i 4 de novembre)
M. PARC BOET-Salou .........................88-80
Martorell-Cornellà ............................ 81-69
FEIMAT MATARÓ-Esparreguera ......67-84
Calvià-Olivar ......................................62-78
Salt-Quart ...........................................68-96
Igualada-Tarragona ......................... 56-55
Valls-Castellbisbal..............................77-61

Classificació

L'Igualada segueix líder amb ple de
punts, 14; Quart, 13; Tarragona, MATARÓ
FEIMAT i MATARÓ PARC BOET, 12 punts;
Valls i El Olivar, 11 punts; Esparreguera
i Castellbisbal, 10 punts; Martorell,
Cornellà i Salou, 9 punts; Salt, 8 punts;
Calvià, 7 punts.

8a jornada (10 i 11 de novembre)
Els mataronins d'EBA estan empatats en
la seva classificació particular i segueixen emparellats. Aquest cap de setmana
tots dos juguen fora i contra equips amb
menys punts a la classificació.
El MATARÓ PARC BOET visita Castellbisbal
dissabte a les 19.45 h i el MATARÓ FEIMAT
va a Cornellà, també dissabte a les 18 h.

L'Esparreguera esguerra la ratxa del Feimat
67 FEIMAT MATARÓ
84 ESPARREGUERA
MATARÓ PARC BOET: Solé (4), Viñallonga, Cabrera (9), Rodríguez (8), Ventura
(2), Ariño (15), Romero (10, Tardío (2),
Estany, Touré (6), Traver (11).
PARCIALS: 17-24, 16-10, 7-25, 27-25
Derrota inesperada a casa. | D. FERRER

Esparreguera és terra de Passió
però en aquesta ocasió el viacrucis
el va patir el Feimat Mataró, que,
contra pronòstic, va encaixar la
segona derrota de la temporada
a casa. El partit no va girar rodó
pràcticament en cap moment per
als de Charly Giralt i tot i intentar-ho
fins al final a còpia de ritme de joc i

TOTESPORT 1547 ok.indd 10

intensitat defensiva, la contundència del parcial del tercer quart va
ser irreversible.
No va ser un bon dia per als grocs
de cara a la cistella, quan precisament l'elecció de situacions i l'encert en el tir havien estat les grans
virtuts de la ratxa de triomfs seguits.
Especialment dolent va ser el tercer

quart, que va sentenciar el partit.
L'Esparreguera ja havia espantat
a l'inici però el segon quart dels
locals deixava el partit en taules,
que, sortint del descans, acabarien saltant pels aires. 7 punts en
10 minuts són l'extremunció per a
qualsevol partit, i aquí es va acabar la ratxa de victòries del Feimat.
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El Mataró Parc Boet suma
la segona derrota a Estatal
53 LIMA HORTA
43 MATARÓ PARC BOET
MATARÓ PARC BOET: Gibert, Diao (3),
Andersen (3), Rodríguez (4), Claret (7),
Llobet (7), Ruano (7), Massuet (2), Latorre,
Jones (10).
PARCIALS: 11-11, 17-11, 18-11, 7-10

Derrota a Horta. | CEDIDA

La igualtat entre els equips capdavanters de Lliga Femenina 2 és
total i, en aquestes condicions, el
factor camp pot ser molt decisiu.
Aquesta és la principal conclusió
de la sèrie de dues jornades contra
rivals catalans que, en una setmana,
van afrontar les noies del Mataró
Parc Boet. Si a l'Eusebi Millán van
ser superiors al Barça diumenge

anterior, aquest cop el Lima va
superar-les a Horta, on l'equip no
va trobar en cap moment la drecera cap a la victòria i, en un partit
caracteritzat pel to defensiu, ja
al segon quart va veure com les
barcelonines s'escapaven. Per poc,
però de forma inabastable.
Partit grisot, en línies generals,
d'un equip que va tornar a tenir
en Judy Jones la seva jugadora
franquícia.
En un context d'igualtat, les petites estrebades al marcador que
va poder fer l'equip local van ser
insalvables per a les taronges, que,
tot i això, no es van rendir i fins i
tot es van endur el darrer quart.

Gran victòria del Gress a Igualada
71 IGUALADA
76 GRESS P MATARÓ
GRESS P. DE MATARÓ: Cuní, Balmes (7),
Murat (1), Domènech (3), Coll (2), Magriña
(23), Elworth (6), Cobo (6), Molina (6),
Martínez, Solé (22)..
PARCIALS: 20-24, 19-16, 13-11, 19-25
Segona victòria seguida. | CEDIDA

Les noies del Gress Platges de
Mataró van endur-se d'Igualada
un triomf molt valuós, perquè era
a domicili i perquè arribava en un
partit d'alt ritme en el joc en què, una
vegada més, l'equip va demostrar
que se sap guardar una marxa més
per als moments decisius. Va ser en
el darrer quart, després de tot un
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partit d'alternatives, que les grogues
van exercir la seva autoritat en el
marcador i van sentenciar un partit vibrant que va comptar amb un
total de 10 canvis d'equip dominant.
El Gress va comptar amb la millor
versió de dues jugadores: Ariadna
Magriñà i Clara Solé, que van sumar 45 dels 76 punts aconseguits.

LLIGA ESTATAL
Femenina 2- A
Triple empat català a
dos punts del liderat
5a jornada (3 i 4 de novembre)
Cortegada-Ibaizabal.........................56-73
León-Arxil ........................................... 76-50
Barça-Celta ........................................54-77
Horta-MATARÓ P BOET .................... 53-43
Avilés-Cerdanyola ............................. 58-41
Coruña-Segle XXI................................62-71
Ardoi-Rioja ..........................................72-67

Classificació

Doble empat de Celta i Ardoi, 10 punts;
Horta, Ibaizabal, Barça, MATARÓ PARC
BOET i Rioja, 8 punts; León, Cortegada i
Avilés, 7 punts; Segle XXI, 6 punts; Horta,
Corunya, Cerdanyola i Arxil, 5 punts.

6a Jornada (10 i 11 de novembre)
El MATARÓ PARC BOET rep aquest dissabte a les 18:30h a l'Eusebi Millan l'Avilés.
La visita de l'equip asturià es presenta
com una gran oportunitat per tornar
al camí de la victòria en un matx on el
factor afició ha de ser decisiu.

Copa Catalunya
Són al tren de dalt
8a jornada (3 i 4 de novembre)
Bencriada-Bianya ..............................77-61
Sant Adrià-Lleida ..............................52-62
GrupBarna-Hospitalet .................... 44-57
Terrassa-Viladecans .........................41-60
Almeda-Gramenet............................ 49-35
Les Corts-Sant Fruitós .....................57-47
Igualada-GRESS MATARÓ ..................71-76
Tarragona-Girona ...............................47-61

Classificació

L'Almeda és líder amb 16 punts; Viladecans, 15 punts; Girona, 14 punts; Bianya,
GRESS PLATGES MATARÓ, Hospitalet,
13 punts; Lleida, 12 punts; Bencriada,
GrupBarna, Igualada, 11 punts; Gramenet,
Sant Fruitós, Sant Adrià, 10 punts; Les
Corts, Tarragona, Terrassa, 9 punts.

10a jornada (10 i 11 de novembre)
El Gress rep dissabte a les 19.30 h el
Tarragona, en una jornada propícia per
a la victòria.
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VARIS

Les mataronines del Barça de
futbol, a quarts de final
de Champions

Duel català de bàsquet
al màxim nivell amb
presència mataronina

FCB

Marta Torrejón i Leila Ouhabi, les dues jugadores
mataronines del FC Barcelona, han assolit ja la classificació per als quarts de final de la Champions. Han
superat el Glasgow City per un global de 8-0 (5-0 a
casa i 0-3 a Escòcia) i ja estan entre els vuit millors
equips d’Europa.
A la imatge: segona de sota per la dreta (Torrejón)
i la primera per l’esquerra (Ouhabi).

El patinador Pol Torres,
medalla de plata a la Copa
d’Europa 2018 Juvenil

Diumenge passat es va jugar el derbi català de la lliga
estatal de bàsquet entre el Cadí La Seu i l’UniGirona,
amb victòria local per 86-81, que ha fet caure les gironines del primer lloc.
Cal destacar que hi havia tres mataronines a la
pista: a les files de l’equip guanyador, Ariadna Pujol,
que no va anotar, i a les files gironines, Núria Martínez
(15 punts) i Rosó Buch (12).

Óscar López, del Tonbal,
bronze al Campionat de
Catalunya de Taekwondo

Cedida

La setmana passada es va disputar a la localitat
de malaguenya de Fuengirola la Copa d’Europa de
Patinatge Artístic en totes les seves modalitats.
El patinador del Patinatge Artístic Mataró Pol
Torres hi va obtenir la medalla de plata i per tant el
subcampionat a la modalitat de lliure juvenil, gràcies als seus dos programes. Va quedar ben a prop
d'aconseguir l'or.
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Cedida

Cedida

El 4 de novembre es va disputar al pavelló de la Mar
Bella de Barcelona el Campionat de Catalunya sènior
de taekwondo. Hi van participar 250 competidors i el
Tonbal de Mataró hi va participar amb 3 esportistes.
El més destacat va ser Òscar López, que va aconseguir una meritòria medalla de bronze en pes pluma
de fins a 68 Kg. Joan Avellaneda i Josep Muñoz van
completar la delegació del club.
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Nova

Gamma SUV de Hyundai.

SANTA FE
TUCSON
KONA

Supera els teus límits, Uneix-te a una cosa gran i Viu intensament
amb la Nova Gamma SUV. Pots fer-ho amb la tecnologia i seguretat
del Nou Tucson. Amb l’estil i el disseny del Kona, o amb la
sofisticació i l’espai del Nou Santa Fe. Tu ho tries.
Nova Gamma SUV de Hyundai des de 13.900 €
MOTORPRIM
Av. del Maresme 71-73, 08302 Mataró - 937 576 378
Gamma Hyundai Kona: Emissions CO2 (g/km): 108-160 Consum mixt (l/100km): 4,1-7,1.
Gamma Hyundai Tucson: Emissions CO2 (g/km): 123-175 Consum mixt (l/100km): 4,7-7,7.
Gamma Hyundai Santa Fe: Emissions CO2 (g/km): 147-215 . Consum mixt (l/100km): 5,6-9,3.

Valors de consums i emissions obtingut segons el nou cicle d’homologació WLTP. PVP recomanat a Península i Balears per a la Gamma SUV de Hyundai: Kona 1.0 TGDI 88,3kW (120CV) 4X2 ESSENCE
(13.900€). Inc. IVA, transport, impt. Matriculació, descompte promocional, aportació de concessionari, oferta de manteniment i Pla Canvia a Hyundai aplicable per l’entrega d’un vehicle usat sota titularitat
del comprador durant almenys els 6 mesos previs a la data de compra d’un vehicle nou Hyundai. Oferta aplicable per a clients particulars que financin amb el producte Hyundai MOVE a través de Banco
Cetelem SAU un import mínim de 12.000€ a un termini mínim de 36 mesos i una permanència mínima de 36 mesos. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat financera. No s’inclouen les
despeses associades a finançament (Comissions, Interessos o Programes d’Assegurança) que poden consultar-se al web www.hyundai.es/configurador. PVP recomanat per a clients que no financin 15.400€.
Oferta vàlida fins al 30/11/2018. Models visualitzats: Tucson Style, Kona Style i Santa Fe Style (llantes només disponibles com a accessori). Manteniment vinculat al finançament del vehicle. La garantia
comercial de 5 anys sense límit de quilometratge oferta per Hyundai Motor España SLU als seus clients finals es només aplicable als vehicles Hyundai venuts originalment per la xarxa oficial de Hyundai,
segons els termes i condicions del passaport de servei. Consulta les condicions d’oferta, manteniment i garantia a la xarxa de concessionaris Hyundai o a www.hyundai.es
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Cinemes

Golfes: sessions a partir de les 00.00
Matinals: sessions abans de les 13.00
Estrena · En verd: sessió 3D
En vermell: Ds., dg. i festius

Cinesa Mataró Parc

Ocine Arenys

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

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Overlord

Overlord

12:10 15:50 20:10 22:30 00:50
[exc. dt.] 18:30
[dt.] 18:10

Millennium

12:10 16:30 19:05 00:15
[exc. dt.] 21:40
[dt. VOSE] 21:40

Detectiu Conan, el cas zero

12:00 16:00

Maquia, una historia de amor...

[dv.] 19:00 [ds.-dg.+dc.] 16:00

Bohemian Rhapsody 12:00 16:30 17:45 19:10 22:00 23:30 00:15
[exc. dt.] 20:35

Cascanueces y los...

[dt. VOSE] 20:35

[exc. dt.] 21:50

Hunter Killer
El árbol de la sangre

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

12:00 16:10 00:20
[dt. VOSE] 21:50

[dg.] 16:15

Bohemian Rhapsody
Infiltrado en el KKKlan

La sociedad literaria ...

16:30 19:00 00:50

Ha nacido una estrella

[exc. dt.-dc.] 21:00 23:45

Venom

22:35

[excepte dc.] 01:00

Smallfoot

[exc. dt.-dc.] 12:15 18:25 [exc. ds-dg.+dt.-dc.] 16:00
[dt. ] 15:50 18:00
[dc.] 18:25

Ha nacido una estrella
Johnny English
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[exc. ds.-dg.] 16:00

12:00 19:00 21:30 00:20

Gru 2

16:00

20:40 22:40
18:15
16:45

La casa del reloj en la pared

18:15 20:30 22:45 01:00

[dv. + dl.-dj.] 20:00

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

Smallfoot

La sociedad literaria y...

La casa del reloj en la pared [exc. dt.] 12:15 16:10 [dt.] 15:50

16:00 22:30

Pesadillas 2

La noche de Halloween
Escuela de fracasados

16:30 17:45 19:15 20:15 22:15

El fotógrafo de Mauthausen

La noche de Halloween

12:15 15:45 18:10 20:30

18:15 18:45
[dv. + dl.-dj.] 18:00 20:00
[dv. + dl.-dj.] 19:30 20:00

[excepte ds.-dg.] 16:15

El fotógrafo de Mauthausen

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

Cascanueces y los cuatro reinos

12:10 19:00 21:40 00:40
22:30

Pesadillas 2

Tu hijo

16:00 18:00 20:20 22:40

[VOSE] 12:20

12:00 16:00 17:00 18:10 19:15
[exc. dt.] 20:20
[dt. VOSE] 20:20

Infiltrado en el KKKlan

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

Millennium

[dv. + dl.-dj.] 18:15
[dv. + dl.-dj.] 22:20
[dv. + dl.-dj.] 18:00
[dv. + dl.-dj.] 17:40
[dv. + dl.-dj.] 17:45

20:10

[dv. + dl.-dj.] 19:45

22:40

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

Quines bestioles (Cicle Cinc)

[ds.] 16:15

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

Toca y pasa el balón

20:00 (9 nov.)

El repostero de Berlín 18:00 (10 i 12 nov.) (VOSE) 20:15 (10 i 12 nov.)
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Amb quina pel·lícula va rebre un
Oscar Michael Moore?

La formació dels jihadistes a
Síria, al Documental del Mes
'Of fathers and sons’, de Talal Derki, dimecres 14
DocsBarcelona del Mes presenta aquest novembre Of fathers and sons, el commovedor
documental de Talal Derki, que
ha conviscut dos anys i mig amb la
família d’un home jihadista, membre del 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, ha arribat a
les sales de Catalunya i Espanya de
la mà de DocsBarcelona del Mes
i es podrà veure dimecres dia 14
de novembre a Mataró, a la sala
d’actes del Cafè de Mar (C/ Santa
Rita, 1). Com sempre, la projecció
costa 3 euros (1 si s’és alumne del
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TecnoCampus) i en acabar hi haurà un col·loqui amb Sàgar Malé, cooperant i promotor de Mapasonor,
associació de creació documental.
La pel·lícula és testimoni de com
els fills d'Abu Ossama, des de ben
petits, són entrenats com a paramilitars per convertir-se en soldats
de la jihad. Els petits Ossama i
Ayman creixen sota l’empara d’un
pare que és especialista a desactivar 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
religioses i la guerra. Què suposa
pels infants créixer en un ambient
d’extrema violència i sectarisme?

entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema
Resposta del núm. 1840
"Isabel"
Guanyadors:
• Nicolas González Fulgencio
• Júlia Fernández Castells

RECOLLIU LES
ENTRADES
DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema
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MILLENIUM: LO QUE NO TE
MATA TE HACE MÁS
FUERTE
La saga iniciada per Stieg Larsson ens
propicia les peripècies d'una jove hacker i el seu company periodista en una
xarxa d'espies, delinqüents i corruptes.
Direcció: Fede Álvarez
Intèrprets: Claire Foy, Sverrir Gudnason, Vicky Krieps, Sylvia Hoeks.
117 min

BIENVENIDA A
MONTPARNASSE

La Paula torna, després de molt temps,
a París però lluny de tots els tòpics que
marquen la Ciutat de l'Amor troba totes
les portes tancades. Això l'obliga a endinsar-se de ple en la vida parisina.
Direcció: Léonor Serraille
Intèrprets: Laetitia Dosch, Souleymane Seye Ndiaye, Grégoire Monsaingeon.
97 min
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Les estrenes

OVERLORD

DOGMAN

Abans del famós dia D del desembarcament de Normandia, una missió de
paracaigudistes americans salta a
França i acaba descobrint, en un poble
francès, que la seva escomesa va més
enllà d'una simple acció militar.
Direcció: Jed Kurzel
Intèrprets: Wyatt Russell, John Magaro, Bokeem Woodbine, I. De Caestecker.
109 min

L'amo d'una perruqueria per a gossos
esdevé, a causa de les males companyies, aliat d'un delinqüent local de la
rodalia de Roma. La vida se li complica i
decideix mirar de prendre el control de
la seva pròpia vida.
Direcció: Matteo Garrone
Intèrprets: Marcello Fonte, Edoardo
Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi.
120 min

FAHRENHEIT 11/9

MANDY

Era obvi que la campanya electoral
i l'ascens al màxim poder de Donald
Trump no podien quedar sense passar
pel sedàs crític de Michael Moore. Documental de moltes veritats que destapa
moltes vergonyes. Moore total.
Direcció: Michael Moore.
Intèrprets: J Donald Trump, Ivanka
Trump, Hillary Clinton, Michael Moore.
130 min

Una secta perillosa s'obsessiona i rapta
la dona d'en Red, un llenyataire a qui
aquest fet destrossa la vida per complet. Ara ja només hi ha camí per a la
venjança, amb tot tipus d'armes que
deixaran un rastre de violència i mort.
Direcció: Panos Cosmatos
Intèrprets: Nicolas Cage, Andrea Riseborough, Linus Roache, Bill Duke.
121 min
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En marxa les obres per habilitar més places
d'aparcament al centre

Zona situada al carrer Iluro a on està previst que s'habiliti espai per a una vuitantena de cotxes.

Cedida

L’Ajuntament espera que la nova zona d'aparcament provisional gratuït destinat a
afavorir el comerç del centre estigui enllestida abans de Nadal
Mobilitat: Anna Galdon

L'Ajuntament espera poder oferir, abans de les festes de Nadal,
més espai d'aparcament públic
i gratuït al centre de la ciutat. Per
materialitzar-ho al més aviat possible, el consistori mataroní ha
anunciat l'inici aquesta setmana
de les obres que han d'habilitar el
solar situat entre els carrers Miquel
Biada i Tetuan. Segons les previsions de l'Ajuntament, l'espai, que
ha de servir com a aparcament
públic, oferirà places per a una
vuitantena de cotxes i una dotzena
de motocicletes.

Està previst que la zona
de pàrquing tingui capacitat per a 79 turismes i 12
motocicletes, i que sigui
gratuïta. Això sí, l'estacionament serà amb limitació horària, és a dir, regulat mitjançant disc horari.
Serà considerat zona
taronja d'estacionament
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Les obres de condicionament
del solar han de permetre habilitar
uns terrenys de propietat municipal que actualment compten amb
una superfície de 1.950 m². El projecte, adjudicat a Obres i Serveis
Roig per un import de 85.263 euros, preveu netejar i compactar el
terreny, asfaltar-lo i marcar-hi les
places, així com instal·lar-hi punts
de llum, quatre situats a la façana
i dos més a sobre del pal de fusta.

Zona taronja
Segons el consistori està previst
que la zona d’estacionament tingui capacitat per a 79 turismes i
una dotzena de motocicletes, i
es preveu que l’aparcament sigui
gratuït. Això sí, serà amb limitació
horària (zona taronja), és a dir, regulat mitjançant disc horari.
L’estacionament tindrà un accés
rodat a través del carrer Miquel
Biada, així com una sortida per
a vianants. Per tal de resoldre el
desnivell actual que hi ha respecte
del carrer, està previst construir un
petit mur de contenció situat a la
banda del carrer d’Iluro.

El projecte preveu
netejar i compactar
el terreny, asfaltar-lo i
marcar-hi les places, així
com instal·lar-hi quatre
punts de llum a la façana
i dos al pal de fusta
Futura Casa de la Cultura
En el futur, l'Ajuntament vol que
la zona on ara s'habilita l'estacionament públic sigui l'espai on
es reconstrueixi la nau de Can
Fàbregas i de Caralt. L'edifici es
destinaria a acollir la Casa de la
Cultura Popular. Ara bé, mentre
no es garanteix la seguretat jurídica i pressupostària d’aquesta
actuació, s’ha consensuat amb la
Taula Transversal de Comerç del
Centre (en el marc del Pla d'Impuls al Centre) destinar la zona a
aparcament públic.
A més, un dels objectius de l’actuació és “pacificar”, segons l’Ajuntament, el trànsit als voltants de
la plaça de Cuba.
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Descobreix la
VIII Fira de la Tardor
de Sant Pol de Mar
Us espera una jornada amb activitats molt
diverses per a tota la família
El dissabte 17 de novembre els colors i les olors de tardor arribaran a Sant Pol de Mar. Durant tot el dia, qui
visiti el municipi podrà gaudir de propostes molt variades que faran més suportable aquesta època de l’any. El
matí començarà amb una mostra d’oficis artesans que
es farà a la plaça de l’Estació i que es mantindrà durant
tot el dia en el mateix indret. Una altra proposta que
també es portarà a terme durant tota la jornada però
en una altra ubicació, en aquest cas als Quatre Cantons,
serà una petita mostra de cerveses artesanes. I si el que
us agrada és la ratafia, esteu de sort. A la una del migdia
tindreu l’oportunitat de fer un tast d’aquest licor a la
carpa ratafia Avi Guillem, així com d'escoltar una xerrada que us transportarà a “Un viatge per les ratafies de
Catalunya”. Si voleu assistir-hi heu de reservar la vostra
plaça a fires@santpol.cat
La Fira de la Tardor també ha pensat en els infants i ha
preparat inflables, tallers infantils de tota mena, una xocolatada que anirà a càrrec de l’alumnat de 6è de primària
de l’Escola Sant Pau, espectacles
infantils i, fins i tot, un contacontes que es podrà escoltar a la plaça
1 d’octubre a les 11.30 hores. A la
tarda, la solidaritat tindrà un lloc
destacat a la fira amb la donació
de sang, que es farà des de les 5
de la tarda fins a les 9 del vespre a
l’edifici de Ca l’Arturo. I la música
també hi estarà present amb una
cercavila de la Big Bang Valona,
que recorrerà diversos carrers de
la població a la una del migdia.
Tanmateix, dins de l’espai de cerveses artesanes trobareu música
en directe amb Two of Us, serà a
partir de les 6 de la tarda als Quatre
Cantons. No us ho podeu perdre!

Tot a taula 1 Sant Pol bo.indd 2
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Cerdanyola, cita
ineludible amb ruta
de tapes pròpia
El barri reivindica la tradició dels seus
restaurants oferint quinto d'Amstel i tapa
a 2,5 euros entre el 8 i el 18 de novembre
L'Associació de Veïns de Cerdanyola, a través de
la seva vocalia de promoció, ha organitzat en collaboració amb diferents bars i restaurants del barri
una activitat per dinamitzar el comerç: la seva pròpia ruta de tapes.
L'objectiu és aconseguir que Cerdanyola, com a segon barri en importància de Mataró, sigui més conegut per les seves iniciatives cíviques i comercials
que per ser un raval de la ciutat –a més d'intentar
contribuir a generar sentiment de pertinença al barri
entre els veïns i veïnes–. L'esdeveniment escollit és
una ruta gastronòmica per diversos bars del barri
que s'han adherit a aquest esdeveniment anomenat
“Cerdanyola va de Tapes”.
La ruta es podrà fer del 8 al 18 de novembre i vol fer
valer la llarga tradició de molts dels bars d'aquest
barri en l'elaboració de tapes. En aquesta ocasió,
a més, els establiments competeixen per guanyar
el premi de la millor tapa mitjançant un concurs.
Hi haurà dos premis atorgats pels patrocinadors

Tot a taula 2 cerdanyola.indd 3

per als establiments que ofereixin les millors tapes
segons el parer dels clients.
Els bars que hi participen són: Liverpool, Nou 2.000,
Nou València, Acuario, Burriach, Herbel, Boca2, Nilo,
Córdoba, Cantarero, Ca la Ceci, Glop, Nou Bellavista.
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Eume
Restaurant: Jordi Gomà

En Fran i la Mercè, un gallec i una
mataronina, presenten a la nostra ciutat un projecte gastronòmic molt interessant: cuina tradicional gallega de
qualitat amb tocs mediterranis. Un
gir modern sense pretensions. El xef
fa molts anys que és a Catalunya i ha
passat pels paradors d’Aigua Blava i
Cardona. També va passar dotze anys
a la cuina del 7 Portes, on va coincidir
amb Jean Luc Figueras, de manera que
la cuina de la seva terra es veu influenciada per tota aquesta experiència.
Als arrossos hi trobem alguna d'aquestes inspiracions, que queden reflectides
a la carta. Com per exemple a l’arròs
de l’Empordà (“com em va ensenyar
en Joan d’Aigua Blava”) o a l’arròs de
conill picant amb carxofes i oliva de
Kalamata. Evidentment, no pot faltar
el pop a la gallega, al qual en Fran hi
té el punt agafat, o la cassola de “raxo”
–llom de porc adobat– amb patates i
formatge d’Arzúa.

Tot a taula 3,4 Eume.indd 2
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núm. 1641 del 19 al 25 de setembre de 2014

Cuina gallega amb
tocs mediterranis
Selecció de cassoles
La seva selecció de cassoles és ideal per a
tots els amants dels guisats tradicionals. En
aquest cas, hi incorporen un toc més modern
però sense perdre l’essència. Hi trobem la
cassola d’escopinyes amb patata “panadera”,
pernil i bitxo o la de peus de porc farcits d’escamarlans, entre altres.
El menú diari, que funciona al migdia de dimarts
a divendres, ofereix una relació qualitat-preu molt
bona, ja que per 13,50 € inclou un aperitiu de la casa,
primers com l’amanida de carxofes i bolets amb salsa romesco o el caldo gallec, segons com la cassola
de bacallà amb cigrons i espinacs o els canelons de
verdures homenatge a Jean Luc, a més de beguda,
postres o cafè. Cal destacar que totes les elaboracions
les fan ells (excepte els gelats), i que sempre tenen
producte fresc i de qualitat. A més, el local –dissenyat
per un decorador gallec que ha destacat les arrels de
forma moderna i senzilla, amb uns plats de
pop fets per persones
discapacitades de l'associació ASPNAIS– és
molt acollidor, adient
per a un ambient tranquil i relaxat, per sentir-se com a casa.

Tot a taula 3,4 Eume.indd 3

Especialitat de
la casa
Les “filloas”: un tipus de creps gallegues –en aquest
cas salades– farcides de "lacón" i formatge San
Simón amb salsa romesco són una de les creacions
originals i atractives del xef. L’empanada gallega
casolana s’ha de destacar perquè no té res a veure
amb les que estem acostumats a veure per aquí,
ja sigui la de massa de mill o de blat, amb farcits
que poden ser d’escopinyes i “zamburiñas”, o de
llom de porc adobat, per exemple.
Vins recomanats: El Father 1943 és un vi negre excellent de la DO gallega de Monterrei. Vins blancs de
Galícia que van més enllà dels típics
Alvariño. Ens recomanen el Vilerma de la
DO de Ribeiro i el Triay,
un godello de la DO
Monterrei. A la carta
de vins en trobem de
gallecs i catalans, provinents de cellers petits
amb poca producció,
fugint dels clàssics.

Eume
C/ Iluro, 50, Mataró.
660 55 50 50
Horari: de dimarts a diumenge de 13 h a 16 h
i de dimarts a dissabte de 20:30 h a 24.00 h.
Diumenge al vespre i dilluns, tancat.
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CONCURS

davantalderas

#totataula
Recordeu que per poder participar al concurs i aspirar als premis és imprescindible
seguir a @totmataro l'Instagram. Els premis es publiquen cada dimecres a la web
Totmataro.cat

rosaruizlorente3

guanya
el premi de
Seis sentidos
"Pan pizza casero"

Tot a taula 7,8 Instagram.indd 2

guanya
el premi de
ca la ceci
"Canelons vegans de carbassó i de verdures
amb crema de tòfona"

paulipu86

guanya
el premi de
the open pizza
"Una combinación descubierta al azar"

07/11/2018 12:16

núm.1842 del 9 al 15 de novembre 2018
núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

quientieneboca

Aquesta setmana
5 premis més!
Opta a premis als establiments
coŀlaboradors:

guanya
el premi de
tubau
"Jugoso y sabroso"

sweetyfoodsw

guanya
el premi
eume
"Pan de calabaza"

Tot a taula 7,8 Instagram.indd 3
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L'App recomanada

THE FOOD MIRROR
L'han catalogat com "l'Instagram del menjar"
però va molt més enllà. The Food Mirror és una
app on podem compartir imatges de tot tipus
perquè els nostres coneguts les vegin d'una manera amena i entretinguda. Les imatges estan
centrades al voltant del món de l'alimentació,
però no són només de plats i receptes, sinó
també d'ofertes de supermercats, iniciatives de

Tot a taula 9,10 web + veritas.indd 2

menjar ecològic, campanyes de publicitat i tot
el que té a veure amb l'alimentació, més enllà
d'una simple col·lecció de receptes.
A la pàgina principal de l'app trobem un feed
amb les imatges, que podem separar en diferents categories depenent de quina sensació
vulguin transmetre o de què estiguem buscant.
Navegueu-hi, val molt la pena!

07/11/2018 19:18

LA RECEPTA
DE
TRUFES D’AVELLANA I CACAU
Trufes d’avellana i cacau, una deliciosa variació de
les clàssiques trufes. Les ametlles i les avellanes
són dues de les fruites seques més apreciades pel
seu elevat nivell nutritiu i combinen especialment
bé amb el cacau, un potent antioxidant.

25

Ingredients
• 30 g de crema d’avellanes
• 30 g d’ametlla mòlta
• 8 g de lli
• 4 g de cacau en pols
• 40 gotes d’estèvia líquida o un rajolí de
xarop d’atzava El Granero
• Llavors de rosella

Elaboració
1. Tritura el lli.
2. Barreja amb les mans la crema d’avellanes, l’ametlla mòlta, el lli triturat i el cacau
en pols.
3. Endolceix-ho amb l’estèvia o l’atzavara segons prefereixis.
4. Quan tots els ingredients estiguin perfectament integrats, fes-ne boletes i arrebossales amb llavors de rosella.

Recepta patrocinada per:

Tot a taula 9,10 web + veritas.indd 3
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El Palau fa
REPORTATGE 50 anys
Text: Redacció
Fotos: S. Carreras- Iluro Sport

El Josep Mora, pavelló per antonomàsia del
bàsquet local, resisteix al pas del temps com a
testimoni de grans episodis històrics

El Palau ple a vessar en un partit contra el Madrid

A

quest divendres, 9 de novembre,
es compleixen 50 anys exactes de
la inauguració del Palau d'Esports
de Mataró, la instal·lació esportiva
coberta més vetusta de la ciutat. El temps sembla
aturat a la part baixa de l'avinguda del Velòdrom,
on el Josep Mora segueix acollint impertèrrit, a
les seves històriques instal·lacions, els partits
de la Unió Esportiva. Si parlessin, les parets ens
explicarien bona part de la història del bàsquet
local: els seus millors episodis i també algunes
de les seves grans decepcions.

Tot repor josep mora.indd 2

El Palau és actualment una instal·lació ancorada en
el passat, una mena de romanalla arquitectònica
que, bo i això, segueix servint per al que ha de servir:
que a Mataró es jugui a bàsquet. Tots els projectes
de l'època daurada de les promocions urbanístiques
que havien fabulat dins de l'àmbit local amb el seu
enderroc es conjuren en pretèrit, i des del departament d'Esports de l'Ajuntament, que va rebre una
instal·lació privada fa més de 30 anys per fer-la pública, es reconeix que posar-lo al dia és difícil.
Al Palau s'hi ha d'anar intervenint i s'ha hagut d'arranjar de forma contínua al llarg dels anys. Requereix
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FACTORY
ALU
LA FÀBRICA DE LES FINESTRES

FINESTRES A MIDA PER A PROFESSIONALS
FINESTRES
D’ALUMINI A MIDA

VENDA I MANIPULAT
DE XAPA D'ALUMINI

TUBS D'ALUMINI EN
DIVERSOS ACABATS
MIDES I COLORS

TUBS, ANGLES,
XAPES I NORMALITZATS
DE DIFERENTS MIDES
I COLORS EN STOCK
Silicona neutra
color blanc
i negre

3’50€
IVA. inclòs

Massilla
acrílica
blanca

1’45€
IVA. inclòs

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.

T. 93 756 05 05

Web: www.alufactory.es
Email: info@alufactory.es

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

Reportatge
manteniment i, legalment, ha perdut dos terços de
les 3.000 persones d'aforament que tenia –i omplia–
en l'època daurada. Manté, però, un aire 'vintage' i
una servitud pública indubtable. I no és poc. Segueix
sent el pavelló amb més grada de la ciutat.
El Palau va ser un projecte aprovat inicialment el
1965 per l'Ajuntament, de promoció privada a càrrec del CD Mataró, amb finançament i mecenatge
de prohoms com Josep Mora, president de la secció
de basquetbol del Club. El club jugava els seus partits al descobert, amb totes les incidències que això
propiciava i la construcció d'un palau o pavelló era

vista com un pas necessari per a un club que havia
estat a la màxima categoria estatal de la disciplina.
El finançament va ser un escull important, ja que
després d'aprovar-se en ple la construcció faltava
pressupost, motiu pel qual Mora i Juli Cusachs van
"rascar-se" la butxaca perquè el projecte prosperés.
Les obres es van arribar a aturar per diversos problemes i el 1967, finalment, arribava una subvenció
municipal per a la construcció que s'estrenava avui
fa exactament 50 anys. Des de llavors, ha viscut diferents episodis, dels quals, amb motiu de l'aniversari,
fem una selecció.

Qui va ser Josep Mora?
Enamorat del bàsquet i de Mataró, Josep Mora
Perajoan (1917-1978) va dedicar tota la seva vida a
la promoció de l'esport que tant estimava. Primer,
com a jugador, però també com a entrenador de
l'infantil de Santa Anna, equip que va ser campió
de Catalunya i que comptava amb jugadors tan
destacats com ara Joan Martínez i Josep M. Soler
(jugadors que després marcarien una època en
el CE Mataró).

Mora va promocionar molt la base fent aportacions
econòmiques clau perquè els equips poguessin fer
els viatges necessaris per jugar arreu d'Europa, i va
impulsar el Torneig Fires de minibàsquet, que es va
iniciar el 1971. Va col·laborar de forma decisiva en
la construcció del Palau d'Esports amb prop de 24
milions de les antigues pessetes, i pocs dies abans
de la seva mort el ple de l'Ajuntament va decidir
que el Palau d'Esports seria el Palau Josep Mora.

La següent etapa seria al CE Mataró, on seria
l'autèntica pedra angular sobre la qual es va
edificar el que va ser el bàsquet mataroní durant
els anys d'esplendor. Allí va presidir la secció de
bàsquet des del 1960 fins al 1977. L'equip masculí
va estar situat a l'elit i va arribar al tercer lloc de
la màxima categoria estatal de la mà d'Antoni
Serra. El femení va aconseguir tres títols estatals,
amb Josep M. Solà d'entrenador, i va arribar
a jugar la Copa d'Europa. Va ser l'època en la
qual el juvenil va aconseguir també dos títols de
campions d'Espanya.

La seva mort a causa d'un càncer als 61 anys
va commoure el món del bàsquet. Josep Mora
Perajoan venia d'una família benestant de pagès
i va arribar a regentar una fàbrica de gènere de
punt, però sempre va dedicar tots els seus esforços a la promoció del bàsquet. No va tenir fills
però sí que va mantenir al llarg de tota la seva
vida una estreta relació amb els seus nebots i
familiars. Precisament ells en destaquen la seva
amabilitat i la seva passió pel bàsquet, i recorden
com, durant el seu funeral, el 16 de maig del 1978,
es va parar un moment davant del pavelló a llegir
unes emotives paraules.

Tot repor josep mora.indd 4
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El "quinze" del Palau: els
moments més destacats
i una anècdota curiosa
1. Maig 1969 - Preuropeu de Bàsquet
El Palau, mig any després de la inauguració, entre el
14 i el 18 de maig del 1969, va acollir un gran torneig
internacional, el més prestigiós que ha rebut mai: el
Preuropeu de Bàsquet, amb participació de les seleccions d’Espanya, Suïssa, Bulgària, Bèlgica i Egipte.
A la selecció espanyola, que dirigia Antonio DíazMiguel, hi havia el mataroní Joan Martínez, al costat
de jugadors mítics com Emiliano, Buscató, Brabender,
Luyck, Enric Margall o Alfonso Martínez. Espanya va
guanyar els quatre partits i es va classificar per a
l’Europeu de Nàpols.

2. Març 1970 - El Mataró Molfort’s
apallissa el Barça
Uns anys enrere, encara a la pista vella descoberta,
el Mataró Molfort’s havia arribat al tercer lloc de la
Lliga Nacional. Quan es va inaugurar el Palau l’equip
ja no estava entre els primers, per manca d’estrangers. La temporada 1969-70 es lluitava per la permanència i el 14 de març es va assolir, després d’un
memorable partit contra el FC Barcelona, en què va
es va guanyar per 84-58.

3. Setembre 1971
júnior voleibol

-

4. Març 1972 - Primer títol estatal
de Lliga
L’equip femení de l’Ignis Mataró lluitava pel títol estatal
amb el Picadero de Barcelona i el Creff de Madrid. En
el partit contra el Picadero al Palau l’equip mataroní
va guanyar per 48-36. Però en acabar unes jugadores de l’equip barceloní es van intoxicar al vestidor,
segons elles per una fuita de gas. Van presentar una
reclamació i la Federació va obligar a repetir el partit. Es va jugar el 23 de març, enmig d’un ambient
impressionant, amb les grades absolutament plenes.
Va haver-hi molts nervis i molta tensió. L’equip local
va guanyar per 28-23 i va aconseguir el primer títol
femení estatal a nivell absolut en un esport d’equip.

Europeu

El voleibol va ser un dels primers esports, a part del
bàsquet, en ocupar la pista de parquet. Entre el 2 i
l’11 de setembre va ser una de les seus del Campionat
d’Europa Júnior que es disputava a Barcelona. El
vòlei va entusiasmar els aficionats, que van omplir
les grades, sobretot per veure l'URSS, que seria el
campió, contra Bulgària. També hi va jugar Espanya,
que va derrotar Dinamarca i França.

Tot repor josep mora.indd 5
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Reportatge
5. Octubre 1972 - Primer partit de El Mataró va derrotar el Joventut amb Villacampa
Copa d’Europa
(81-65) i el Real Madrid (73-71). A la semifinal es
El títol estatal va donar el dret a jugar la Copa d’Europa per primera vegada. En la primera eliminatòria
l’Ignis Mataró va aconseguir un empat, vàlid aleshores, a Portugal davant l’Acadèmica de Coimbra. En
el primer partit de la màxima competició europea
jugat al Palau, televisat en directe per TVE, l’Ignis
es va imposar per 71-34 i va passar a quarts de final,
on caurien davant el campió hongarès.
Formaven l’equip Carme Famadas, millor jugadora
espanyola de la temporada anterior, Sierra, Cot,
Olga Martínez, Llobet, Fradera, Mas, Planas, Brugué
i Rosell. L’entrenador era Josep Maria Solà.

6. Desembre 1976 - Primer
combat professional d’Antoni Rubio
El Velòdrom era el focus de la boxa a Mataró, un esport que despertava autèntica passió a casa nostra
en aquell temps.
El 27 desembre de l’any 1976, al Palau, amb possibilitat d’acollir molt més públic, es va produir el debut
d’Antonio Rubio com a professional. El boxejador mataroní, que havia estat un parell de vegades olímpic
(a Munic 72 i a Mont-real 76) va obtenir la victòria
sobre l’aragonès Gascó.

7. Desembre 1976 - Rècord anotador
de Jack i cap a 1a
L’equip del CE Mataró havia baixat 2a dues temporades abans, però la temporada 1976-77 va fer un gran
equip amb el retorn de Josep M. Soler i amb Jack
Schraeder, el jugador d’Iowa que es va fer un lloc en
el cor de tots els aficionats. Amb Angel Burillo d’entrenador es va guanyar el títol de campió i es va pujar
a 1a. En un partit contra el Miraﬂores de Màlaga, el
Mataró va guanyar per 132-85, rècord d’anotació de
l’equip, i Jack va establir l’individual amb 55 punts.

8. Maig 1979 - Tercer lloc estatal
juvenil
De la mà de Josep Maria Solà, l’equip juvenil, on destacaven jugadors com Illa i Lluch, es va classificar per
a la fase final del Campionat d’Espanya, que es va
disputar al Palau, amb unes grades plenes com mai.

Tot repor josep mora.indd 6

va perdre contra el Barça, que seria el campió, i el
Mataró va quedar tercer en superar l’Estudiantes de
Fernando Martín, per 74-73.

9. Juny 1980 - Remuntada en
handbol
L’handbol també ha passat pel Palau. El Joventut
Mataró disputava la Copa Federació. En l’anada de les
semifinals havia perdut per 27-19 a Reus. La tornada
es va jugar al Palau el dia 1 de juny, que era dissabte
de Fira. Amb un ambient sensacional, el millor que
s’havia viscut fins aquell moment en aquest esport
a Mataró, es va remuntar guanyant a la pròrroga per
29-20. Va ser el pas previ a guanyar el títol a Lleida
davant l’Universitari de categoria estatal.

10. Octubre 1984 - Primer partit de
Divisió d’Honor Futbol Sala
A l’inici de la dècada dels vuitanta, el Mataró Tiritas
havia anat pujant dins de les categories catalanes,
i el mes de juny del 1984 el seu primer equip va ingressar a la Federació Espanyola de Futbol Sala. Va
competir a la Divisió d’Honor estatal.
S’havia de jugar al Pavelló del Pla d’en Boet, però
aquella instal·lació no s’inauguraria fins al març següent, i es va començar jugant al Palau Mora. En el
primer partit a casa, es va jugar contra el FS Toledo,
un equip molt potent amb un parell de brasilers, amb
derrota per 3-7.

11. 1985 - El retorn de Serra fa
vibrar el Palau
El CE Mataró, amb el patrocini de Procesàtor, acabava de pujar a la 1a Divisió B. El president, Manel
Dalmau, va aconseguir el retorn d’Antoni Serra a la
banqueta mataronina després d’haver passat per les
de Barça i la Penya. Es va reforçar l’equip, el Palau
va tornar a omplir les grades per veure bàsquet d’alt
nivell. El primer rival va ser el Canoe de Madrid, que
va caure derrotat per 79-64. En el “play-off” d’ascens,
el Mataró va guanyar aquí el Caja de Ronda (actual
Unicaja) per 84-75, però després, enmig d’una trampa
total, va perdre els dos partits a Màlaga.
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guanyant el Calvià per 86-41. L’equip el dirigia Dani
Poza i jugaven Maymí, Chacón, Sala, Argemí, Santos,
Bruna, Monzó, Navarro, Vicente, Cuquet, Guillén.

15. 17 d’abril 2010 - Títol EBA
El 17 d’abril del 2010, l’equip del Platges UE Mataró
va guanyar per 78-62 el Granollers i va aconseguir el
títol de campió del grup de la Lliga EBA. Ha estat el
darrer gran títol aconseguit en aquesta instal·lació.

12. Maig 1985 - L’últim partit del
CE Mataró
El mes de gener del 1985, per problemes econòmics,
la gestió del Palau va passar a ser totalment municipal. El president del CE Mataró, Tomàs Pallarès, va
convocar una assemblea extraordinària en la qual
es va aprovar l’escissió de la secció de bàsquet, que
va haver de formar un nou club, que seria el Club
Bàsquet Mataró. El darrer, i trist, partit del CE Mataró
de bàsquet es va jugar el dia 25 de maig, amb derrota per 84-85 davant del Castellar.

13. Setembre 1999 - Gasol i Navarro
pateixen al Palau
La temporada 1998-99, la Unió Esportiva Mataró
jugava a la Lliga EBA, i en el primer partit de lliga
va visitar el Palau el Barça B, amb dos jugadors que
després han marcat una època del bàsquet: Pau Gasol
i Joan Carles Navarro. L’equip mataroní va començar guanyant per 26-9, però l’equip blaugrana es va
emportar el triomf per 76-82.

14. Juny 2004 - Ascens a Lliga
Femenina-2
El 6 de juny del 2004 l’equip femení de la UE Mataró
va aconseguir un anhelat ascens a Lliga Femenina-2,

Tot repor josep mora.indd 7

L'anècdota més curiosa
L’equip de l’Ignis Mataró continuava a la Lliga
Nacional i el dia 23 de novembre del 1974 va
rebre el Manresa, entrenat per Antoni Serra i
on jugaven Joan Martínez i Tarruella.
Aquell dia es va viure una de les anècdotes més
curioses d'aquesta instal·lació. Un any abans ja
s’havia hagut de suspendre un partit davant
el Pineda per una gotera, i en aquest partit,
que ja havia començat amb retard per un tall
en el subministrament elèctric, en va tornar a
aparèixer una. Aleshores va aparèixer Emilio, el
conserge del Palau, personatge emblemàtic de
la instal·lació, que, jugant-se el físic, va penjar
una galleda amb una corda de les bigues del
Palau i va impedir que l’aigua arribés al parquet.
La gran ovació de la nit va ser per a ell, ja que
el partit el va guanyar el Manresa per 82-88.
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AMB EMPENTA
Turisme a l'alça a Mataró
Després d'un 2017 excepcional, la ciutat manté la tendència alcista dels últims anys
i registra prop de 160.000 pernoctacions durant la temporada d'estiu
Empreses: Redacció

El sector turístic català està
d'acord en una dada: el 2017 va
ser un any excepcional. Més turistes que mai i rècord de pernoctacions. Unes dades que, tot i no
haver-se superat aquest 2018, sí
que s'han mantingut i han donat
un impuls a l'actual tendència. I
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és que Mataró va rebre, entre l’1
de maig i el 30 de setembre del
2018, 52.189 viatgers, un 66,96%
dels quals eren estrangers.
En aquest mateix període els
establiments turístics han registrat
158.185 pernoctacions. Tot i que
la xifra és inferior a la del 2017,
és superior a la del 2016 i supera
en més d’un 50% la registrada el

2011 (99.967). Precisament el 2011
es considera el punt de partida de
l'actual creixement turístic. Amb
tot, l’estada mitjana dels viatgers
que han pernoctat a Mataró aquest
estiu ha estat de 3,03 dies.

VisitMataro.cat
A més de l’Oficina de Turisme i el
Punt d’Informació Turística, els
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recursos que ofereix la ciutat es
poden trobar també al nou web
Visitmataro.cat (utilitzat per més
de 8.000 usuaris des que es va
posar en marxa el 2 de juliol), als
hotels i als mòduls de temporada
a les platges. Tot i així, l’Oficina
de Turisme de la Riera i el Punt
d’Informació Turística del Centre
Cívic Cabot i Barba de la plaça de
Miquel Biada segueixen sent els
principals canals on s’adrecen
els turistes.
Durant la temporada d'estiu
aquests dos centres han atès més
de 9.000 persones. Segons les dades publicades, el Punt d’Informació Turística es consolida com a
punt estratègic de referència turística a la ciutat.

Procedència del turisme
Els francesos continuen sent els
visitants més nombrosos, seguits
dels del Regne Unit, tot i que tots
dos mercats han disminuït respecte del 2017. Els visitants dels Països
Baixos són el tercer mercat més
destacat, seguit dels alemanys.
També s’ha produït un creixement
d’altres nacionalitats, com ara els
italians.
Pel que fa als visitants nacionals,
la majoria són de Catalunya, seguits
dels de Madrid, País Basc i Castella
i Lleó. Les motivacions manifestades pels usuaris per venir a Mataró
són el turisme cultural (54,58%),
seguit del comerç (13,71%) i del
turisme religiós (10,50 %).
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Rutes i visites guiades
Prop de 4.000 persones (un 9,65% més que el 2017) han realitzat alguna de les rutes i visites guiades i audioguiades que
s’han programat a la ciutat entre l’1 de maig i el 15 de setembre.
De totes aquestes persones, un 61,86% són de fora de Mataró,
usuaris que han augmentat un 12,06% respecte del 2017.
Segons l'Ajuntament, les rutes i visites guiades són "un dels principals productes turístics de la ciutat, i per tant la seva evolució
i valoració esdevenen elements significatius de la percepció
turística per part de les persones usuàries".
En aquest sentit, cal destacar que s’han elaborat enquestes de
satisfacció a les persones usuàries, que han valorat les rutes amb
un 9,29 de mitjana, i el guiatge, amb un 9,48. Pel que fa al servei
d’audioguies, ha estat utilitzat per 351 persones, la majoria de
les quals (62,68 %) són estrangeres, principalment franceses.
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El Vi Novell és del Montsant
i fa somriure el Negrito
Artur Palomer juga amb la carismàtica figura a l'etiqueta
de les 800 ampolles que posen a la venda els Cellers de
Mataró
Comerç: Cugat Comas

Fidel a la tradició, a inicis de
novembre, arriba el Vi Novell de
Mataró. Els cellers Monserrat,
Can Monserrat i Castellví ja n'han
posat a la venda 800 ampolles,
a 5,20 euros cadascuna, seguint
amb una iniciativa que ja fa 21
anys. Per primera vegada, a més,
el vi novell d'aquest any és de la
denominació d'origen Montsant.
Pere Cruz, responsable de Can
Monserrat, explica: "Aquest any
per dates hem pogut trobar un
vi negre del celler Aibar que té
garnatxa, syrah, cabernet souvignon i merlot, que ens resulta més
afruitat i menys estructurat que
els dels últims anys". És un vi de
color robí en què destaca l’aroma
afruitat de pera i de melmelades
de fruites madures. En boca, té
una entrada suau i fresca, amb
un toc de fruita madura. Tot i ser
un vi molt jove, deixa constància
de la seva potència i persistència.
Tot i que el vi ja està a la venda
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als tres establiments, que s'emmarquen en la marca Cellers de
Mataró –que mantenen de president d'honor el responsable ja
jubilat de Vins Santi– no serà ﬁns
al dissabte 17 que una cercavila festiva amb els Capgrossos de Mataró
penjarà una branca de pi damunt
la porta de cada celler per donar
fe que el producte ja ha arribat.

Fer somriure el Negrito
Cada any el Vi Novell es presenta
amb un doble al·licient. L'un és el

vi mateix, i l'altre, l'etiqueta d'autor
en la qual aquest any Artur Palomer
ha dibuixat el popular Negrito del
Parc Central, que ha deixat la gàbia
a terra i empunya una copa de vi,
cosa que li provoca una rialla generosa. El mateix Palomer explica
que va voler reivindicar la ﬁgura
del Negrito "davant altres icones de
Mataró de què s'arriba a abusar".
L'artista ha dibuixat un Negrito
que prescindeix de la gàbia. "Amb
la copa de vi i el somriure busco
donar vida a la ﬁgura", assegura.
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Panellets solidaris que
ajuden refugiats
Tots els diners recaptats durant la venda es destinen
a l’associació d’ajuda als refugiats Humanity Wings
Solidaritat: Anna Galdon

Els alumnes de cicles formatius de l’Escola Pia Santa Anna de
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Mataró s’han tancat aquest mes
d’octubre a l’obrador de la pastisseria Sala de Llavaneres per preparar panellets. I ho han fet amb

un objectiu clar: col·laborar amb la
tasca que fa l'associació Humanity
Wings, sorgida també en l'àmbit
de l'Escola Pia.
Els dolços, que després han venut
als pares i mares de l’escola, han
servit per recaptar prop de 300 euros que s'han destinat a contribuir
en la tasca de Humanity Wings, organització que ajuda els refugiats
provinents de Síria.
La campanya Panellets Solidaris
ha estat possible també gràcies a
la col·laboració amb la Pastisseria
Sala de Sant Andreu de Llavaneres.
Per l'embalatge ha repetit la fórmula de crear bosses de panellets
amb tres dolços a un simbòlic preu
de tres euros.
L'associació solidària Humanity
Wings va sorgir també en el marc
de l'escola, de resultes d'un treball de recerca. Lluita contra la
injustícia social en què es veuen
immerses les persones refugiades
víctimes de conflicte.
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA

TREBALL

VENDO CORTADOR Completo.
637.400.853
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
ESTACIÓ. Magnífic pis de 145m2.
Balco de 15m2, 3 hab, 2 banys.
Com per estrenar! Pk Inclòs.
93.798.00.50
CENTRE-PLATJA. A cinc minuts
de la platja. Planta baixa en venda
68m2. 3 hab, 1 bany. Informis!!
93.798.00.50 Ref6321
AV. MARESME. OCASIÓ!!! 3er
pis, amb asc, 3 hab (abans 4), 2
banys. Per entrar a viure. Informi's.
93.798.00.50 Ref 6265
VENDO PISO EN Los Molinos. 3
habitaciones. 135.000€. 685.411.922
TRASPASSOS-LLOGUERS
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina.
Zona privilegiada. 639.703.037
TRASPASO BAR RESTAURANTE,
Centro Depor tivo. Entrada
i n d e p e n d i e n te. 2 te r ra za s
privadas. Facturación demostrable.
656.690.816
ALQUILO HABITACIÓN señor.
611.454.139
TREBALL
ESPAÑOLA, RESPONSABLE. Vas
just@ de tiempo... No te preocupes!!
Yo cocino por ti!! Plancho tu
ropa!!. Experiencia y Referencias.
Disponibilidad horaria. 692.628.265

EL TOT 1842.indd 6

havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

POR AMPLIACIÓN DE OFICINA, se
necesitan cubrir 22 puestos de trabajo.
Interesados llamar al 630.593.341.
Srta. Tania
SI ESTUDIAS O NECESITAS ganar
un dinero extra. Buscamos mujerjes
de 17 a 50 años para formarlas en el
departamento de atención al cliente
de nuestra compañía. No se requiere
experiencia. 93.799.08.87
MUJER DE LIMPIEZA. Necesitamos
para casa relax. 625.511.066
CHICO 22 AÑOS. Educador infantil.
Se ofrece para cangurar, acompañar
o recoger del colegio… Experiencia y
Referencias. 605.645.386
INTERNA CUIDA MAYORES.
688.343.105
CHICA BUSCA CUALQUIER trabajo
serio. 688.230.832
OFREZCO LIMPIEZA, CUIDADO
mayores, ayudante cocina. 617.780.688
PLANCHO, LIMPIO, COCINO. Por
horas. 631.434.058
JOVEN SE OFRECE para trabajos
varios. Disponibilidad inmediata.
665.462.243
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado
niños, mayores. 625.768.957
B U SCO T RA BAJ O l i m p i eza .
631.655.754
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza.
617.987.191
CHICA RESPONSABLE BUSCA
trabajo limpieza, cuidado mayores,
canguro. 632.603.818
CUIDO PERSONAS MAYORES.
Experiencia. Disponibilidad horaria.
698.433.147
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado
ancianos y niños. 698.539.472
CHICA BUSCA TRABAJO cuidado
abuelos, canguro, limpieza. Por horas.
698.202.635
BUSCO TRABAJO limpieza, plancha,
escaleras, cuidado personas mayores.
631.033.178 SEÑORA TREBALL
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E L TOT M ATA R Ó : O fi c i n es.
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

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

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

TREBALL
BUSCO TRABAJO cuidado mayores.
698.879.543
SEÑORA SE OFRECE limpieza,
canguro, cuidado mayores. Experiencia
y referencias. 673.680.458
TRABAJO LIMPIEZA. 631.894.318
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
609.711.099

PROFESSIONALS
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa.
Havaneres, cançó marinera. Festes
majors, festes de carrer, festes
privades, casaments, aniversaris,
etc. Informació sense compromís
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
CASAMENTS. SOPRANO posa
el cant a la teva cerimònia. Fes
que aquest dia tan especial sigui
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,
albañilería, electricidad,
fontanería, gas, pintura. Económico
670.232.977
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones.
Agua, gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77

EL TOT 1842.indd 7

07/11/2018 19:02

Econòmics
PROFESSIONALS

CRÉIXER
LES IDEES
FEM

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

PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja.
Desembussos, fosses sèptiques,
neteges tècniques, de basses,
d e p i sc i n es, sa n e j a m e nts,
omplim piscines, diposits de
reg, manteniments, autoritzats
per el transport de residus
(ADR), inspecció claveguerem.
93.750.20.71 /93.750.63.77
MUDANZAS, MONTAJE, desmontaje
de muebles. 20€/hora. 698.645.233
/610.627.821 WhatsApp
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA,
electricidad, aparatos eléctricos.
Reparación lavadoras, calentadores,
calderas. 697.725.158
WWW.MASAJESXING.000WEBHOSTAPP.
COM/GRANOLLERS
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
MASAJES CHINOS. 656.606.738
INSTAL·LADOR AUTORITZAT.
Electricitat, Aigua, Gas.
669.067.869. info@rtornay.es
INFORMÁTICO A DOMICILIO.
607.665.679. Sergi.
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
CONTACTES
NOVEDAD DARLIN 23 años.
665.463.891
N OV E D A D N O R A 2 1 a ñ o s .
631.129.242
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar
de encuentro. 24h. 689.843.590.
Piso privado.
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
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Els comuns s'ofereixen per
aprovar el pressupost

El tram pendent de la
ronda Cervantes,
el 2019

Reclamen a Bote un gir a l'esquerra, un milió més en
habitatge social i la tercera biblioteca municipal

Aprovat el projecte per
completar la reforma

Els comuns podrien ser aliats
del govern municipal si decideix
tornar a intentar la tramitació del
pressupost municipal. Catalunya
en Comú-Podem, que arriba a
tres regidors al Saló de Sessions
entre el d'ICV-EUiA i les dues
regidores no adscrites, va posar
preu al seu suport en la reunió
que va mantenir amb l'alcalde,
David Bote.

La tercera biblioteca
Reclamen un gir a l'esquerra del
projecte, que s'ampliï en un milió
d'euros més el pressupost destinat a habitatge social per fer front
a l'emergència habitacional i que
s'engegui el projecte de la tercera

3
Catalunya en ComúPodem té fins a tres
regidors: el d'ICV-EUiA
i les dues no adscrites

biblioteca municipal, que s'ha de
fer al Triangle dels Molins.
El govern està fent una ronda
de reunions per avaluar si torna
a tramitar el pressupost, que va
ser tombat per més vots en contra –CiU i CUP– que a favor –el
PSC– al ple. La resta de grups es
van abstenir.

Les condicions dels comuns
Els comuns expliquen que "és indispensable acabar amb la situació d’emergència habitacional, de
pobresa energètica i d’emergència
social" de Mataró. Reclamen al
PSC que introdueixi al pressupost un milió per a lloguer social,
una comercialitzadora d’energia
municipal "per competir amb les
grans empreses energètiques que
permeti que cap mataroní es quedi sense subministrament elèctric
producte de no poder pagar les
factures" i augmentar la partida pressupostària dedicada a la
protecció i promoció social. | C.C.

Una assemblea de Catalunya en Comú-Podem a Mataró

Tot ciutat 2 comuns + cervantes.indd 2

Cedida

El darrer tram per refer

Cedida

L’Ajuntament ha aprovat els projectes de renovació del clavegueram i millora de la urbanització de
la ronda de Miguel de Cervantes
entre el carrer de Francisco Herrera
i el Camí Ral, que es preveuen dur
a terme durant el 2019. Les obres
donaran continuïtat al tram de
la ronda ja reurbanitzat entre la
plaça d’Alfred Opisso i el carrer
de Francisco Herrera, i allargaran
d’aquesta manera el passeig per a
vianants que s’ha creat al costat de
la riera de Sant Simó.
Pel que fa a la millora de la urbanització, se seguiran els mateixos
criteris constructius del tram de la
ronda ja acabat. Així, es preveu la
prolongació del passeig per a vianants al marge de la riera de Sant
Simó; es millorarà l’accessibilitat i
consolidació de tres passos de vianants; es preveu nou enllumenat
al passeig amb columnes i llumeneres led; es mantindran els arbres
existents creant nous escossells i
es plantaran mèlies a les zones on
ara no hi ha arbrat; es consolidarà
i millorarà el carril bici; es reforçarà el paviment de la calçada amb
paviment sonoreductor; s’incorporarà mobiliari urbà i es donarà
continuïtat a la barana del costat
de la riera. | Red
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Pau Viader és l'autor
del cartell de la diada, amb protagonisme de la canalla

Castells de record per a la Mariona
Els Capgrossos tenen dissabte la seva última diada a casa, davant de l'Ajuntament,
per acomiadar un any irregular
Castells: Redacció

Aquest dissabte a la tarda, davant de l'Ajuntament,
els Capgrossos s'acomiaden de Mataró i la seva afició
amb la Diada Mariona Galindo Lora. El nom ho diu
tot, i és que ja fa anys que la colla va aprovar batejar
amb el nom de la seva estrella aquesta última actuació a casa, en record de la jove castellera morta el
2006. Els Capgrossos es plantegen una diada menys
exigent que les darreres, amb protagonisme per als
castells de 9 i de 8 i mig. L'actuació es farà a la Riera,
davant de l'Ajuntament, un emplaçament que ja havia acollit aquesta jornada i que també veu castells
dels de la camisa blava per Sant Jordi.
Els Capgrossos tindran de convidades a la Diada
Mariona Galindo a dues de les colles més afins: els
Castellers de Lleida, que són uns habituals d'aquesta cita tardorenca a la ciutat, i els Castellers de l'Alt
Maresme. L'altra colla comarcal, més coneguts com
els Maduixots, estan signant el millor any de la seva
trajectòria i han estrenat la torre de 7 que tornaran
a intentar a Mataró.
Després de la diada de dissabte, als Capgrossos
els quedarà una última diada, el diumenge 18 a
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Terrassa en el tancament habitual de la temporada castellera.

Una altra torre de 9 però fracassen amb el 5
Dijous passat, la diada talismà dels Capgrossos, la de
Tots Sants a Vilafranca del Penedès, ho va ser només
durant dues rondes. La colla va voler reeditar el tríptic
del Concurs però després del 3 i la torre, el 5 es va es-

Tots Sants agre

A Vilafranca, per Tots
Sants, va arribar una
altra torre de 9 però
el 5 de 9 va caure
capar. La "supercatedral" va pujar amb més empenta
que a Tarragona i poc abans de carregar-se va ser arriada avall, però no va poder resistir i va caure. La diada
de Vilafranca va començar amb un gran 3 de 9 dels de
blau. En segona ronda arribaria la tercera torre de 9
amb folre i manilles de l'any, que va tornar a evidenciar l'experiència i el saber fer de la colla del Maresme.
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Carles Maicas rep el premi especial Cultura Mataró

Carles Maicas rebent el premi especial de la mà de la regidora Núria Moreno

Cedida

Clack, Joan Vives, la Serralleria March, l’obra de teatre 'Mur' i els Capgrossos, els altres premiats
de la segona edició dels guardons
Cultura: Cugat Comas

Emocionat pel reconeixement i
també en la dedicatòria al seu fill
Moisès, mort l’any passat, Carles
Maicas va ser el gran protagonista
de la segona Nit de la Cultura en
rebre el Premi Especial del Jurat.
La Nau Gaudí va lluir les millors
gales i la perspectiva única de quan
no acull art contemporani per a
aquest acte, que va buscar un ambient de cabaret amb números de
ball del musical dels alumnes de
l’Aula de Teatre. El moment més
especial de la nit va ser amb l’entrega del darrer premi, l’especial
que decideix el jurat professional, i

Els guanyadors de la Nit de la Cultura
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que el veterà actor, director teatral
i dramaturg va recollir enmig d’una
ovació de traca i mocador. Maicas,
història viva del teatre mataroní i
català, va mostrar-se agraït per la
distinció, que va rebre de mans de
la regidora de Cultura.
Els guardons Cultura Mataró
premien professionals del sector
en diverses categories. Els candidats es proposen i un jurat professional selecciona els guanyadors.
Clack Audiovisual va endur-se el
premi a la innovació i l’emprenedoria pels seus documentals i
espectacles audiovisuals. En recollir el guardó, Eloi Aymerich va
reivindicar “la visió mataronina,

Cedida

perquè som de Mataró” amb què
treballa la productora per arreu i
també pertànyer al tercer sector
cultural. L’obra Mur sorgida de
Can Fugarolas i que ha voltat per
arreu amb la seva proposta de circ
que uneix artistes professionals
i persones amb discapacitat va
guanyar el guardó Compromís i
Cohesió Social. Els seus membres
van recollir, feliços, la distinció.
No hi va poder ser present Joan
Vives, músic i divulgador musical,
que va ser reconegut amb el premi
Rercerca i Difusió per la seva tasca
a la ciutat i al país en pro de les
músiques clàssica i antiga.

115 anys després
La Serralleria March va rebre el
Premi a la Trajectòria i Personalitat.
Rafel Codina va agrair que “Mataró
ens premiï després de 115 anys de
trajectòria en aquest taller de forja
artística d’on han sortit diferents
peces de ferro que donen caràcter a edificis i carrers de la ciutat". Per últim, la colla castellera
Capgrossos de Mataró va rebre el
premi a la Projecció de Ciutat pels
seus èxits recents.
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El Música Antiga reivindica la veu en el Barroc

Fragment del cartell de l'edició del 2018

Cedida

Del 10 al 25 de novembre torna el certamen Setmana de Música Antiga.
Tres dels recitals del festival compten amb participació mataronina
Música: Anna Galdon

Dissabte 10 de novembre, els
músics Jordi Comellas i Guido
Balestracci donen el tret de sortida a la XXXVI Setmana de Música
Antiga, un dels festivals de música
barroca més reconeguts del país.
Un certamen que enguany té per
leitmotiv la veu en el Barroc i que
uneix, a través d'aquest fil conductor, els quatre concerts que formen
el festival.
L'edició d'enguany se celebra,
una vegada més, a la basílica de
Santa Maria, i tres dels concerts
compten amb participació mataronina. Les dues primeres cites (dissabte 10 amb Comellas i Balestracci,

i diumenge 11 de novembre amb el
Trio Barroc del Cafè) seran a la capella dels Dolors, espai on el Barroc
és palpable gràcies a les pintures
d’Antoni Viladomat.
Els dos darrers concerts es faran
el 25 de novembre en altres espais
de la basílica. El primer serà un concert en què els alumnes de nivell
avançat de l’Escola Municipal de
Música interpretaran, entre altres
autors, Händel i Telemann amb tres
conjunts de cambra, el quartet de
flauta de bec, l’orquestra de guitarres i l’orquestra de corda, formada
per 30 alumnes. Serà a les 13 h i
l'entrada és gratuïta. Aquella mateixa tarda, a les 18 h, el cor Ciutat
de Mataró tancarà el festival amb

Comellas i Balestracci
Dissabte 10 de novembre Jordi Comellas i Guido
Balestracci ofereixen amb la seva viola de gamba
un viatge a l’edat d’or musical. Amb “A dues
violes”, l’espectador es trasllada a la França del
Rei Sol per escoltar peces de François Couperin
i de Sieur de Sainte-Colombe; també viatjarà
a l’Anglaterra dels inicis del barroc amb peces
de Tobias Hume o a Berlín amb Frederic el
Gran i gràcies al duet de Christoph Schaffrath.
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el concert Bach, música i paraula,
sota la direcció de Jordi Lluch i amb
cantants i músics solistes. El concert, en el qual es podrà escoltar el
motet fúnebre Jesu, meine Freude,
és, segons els organitzadors, "una
molt bona oportunitat per conèixer
obres mestres de la música coral
de Bach".

Entrades
Excepte el concert de l’Escola
Municipal de Música, que és gratuït, totes les entrades tenen un
cost de 9 euros i es poden adquirir
a les oficines de Cultura. També al
web Entradesculturamataro.cat i
a la taquilla una hora abans de
l’espectacle.

Trio Barroc del Cafè
Diumenge 11 de novembre serà el torn dels
mataronins Trio Barroc del Cafè (Joan Vives,
Daniel Regincós i Mireia Ruiz), habituals a la
Setmana de Música Antiga. I ho faran amb la
interpretació del concert “La cantata italiana
del Barroc”, un retrat sonor d'una forma musical
sorgida al sud d'Itàlia a principis del segle XVII.
Per a aquest concert el trio comptarà amb l'especial col·laboració de la soprano Susanna Puig.
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“Demà coneixeràs en Klein”
arriba a l'Espai Saleta

Cerdanyola enceta
la seva quinzena
Setmana Cultural

Dissabte i diumenge, el públic podrà fer un col·loqui
amb l’autor de l’obra, el mataroní Toni Cabré

També un opuscle dedicat
a Antoni Martí Coll

“Demà coneixeràs en Klein” es
podrà veure per primera vegada
a la Sala Cabanyes aquest cap de
setmana. En tres representacions,
el thriller laboral escrit pel dramaturg mataroní Toni Cabré aixecarà
el teló a l’Espai Saleta per traslladar l’espectador a una empresa de
neteja on hi ha més brutícia de la
que es veu a simple vista.
A més de les representacions,
després de les funcions de dissabte 10 i diumenge 11, el públic
assistent podrà participar en un
col·loqui amb l’autor de l’obra,
Toni Cabré. Els espectadors podran
comentar amb l’autor, el director
i les actrius diversos aspectes del
muntatge.

De Can Gassol a "casa"
“Demà coneixeràs en Klein” es va
estrenar a Can Gassol l’estiu del
2017, en un moment en què la
Sala Cabanyes estava tancada per
les obres d’adequació de l’edifici.
Dos anys després de la primera
representació, aquest muntatge

dirigit per Joan Peran arriba a l’Espai Saleta.“Demà coneixeràs en
Klein” ha fet bolos per Catalunya i
s’ha pogut veure a Malgrat de Mar,
Sant Feliu de Guíxols, el Foment
Martinenc de Barcelona i Ullastrell

Un thriller sobre el 'mobbing'
Una executiva d’una empresa
de neteja torna a la feina després d’una baixa de maternitat.
L’empresa, però, li fa mobbing:
l’arracona en un despatx allunyada
de tothom i no li dona personal ni
feina per fer. Allà, intentant no tornar-se boja, descobrirà que l’empresa de neteja per la qual treballa
no és tan polida com anuncien els
seus serveis. Engabiada i rabiosa,
l’executiva (Montse Cusachs) haurà d’enfrontar-se al poder i la indiferència. Mentrestant, comença
a planejar la seva venjança. Una
secretària (Marga Selva), una becària (Carla Alegre) i una dona del
servei de neteja (Eva Canals) seran
les seves còmplices en aquesta
lluita. | Red

L'Espai Gatassa, epicentre

Arxiu

A la primavera, festa major, i a
la tardor, Setmana Cultural. Ja fa
15 anys que el barri de Cerdanyola
repeteix aquest esquema que propicia una programació variada
d'activitats amb la cultura com
a nexe. Aquest divendres, dia 9,
s'enceta aquesta quinzena edició
amb la inauguració de l'exposició
de pintura, fotografia i poesia de
l'associació FusiónArte i la presentació del llibre de poemes 'Ha sido
el viento', de Romano Contriscani,
a l'Espai Gatassa.
Per dissabte 10, hi haurà simultànies d'escacs a la seu de l'AV, jocs
de taula en família a l'Espai Jove i
la xerrada 'Un Perill que arribava
del mar', de l'historiador Francesc
Forn. Rematarà el cap de setmana
la penjada de poemes al carrer que
farà l'Espai Jove amb la selecció del
Taller de Poesies de l'Associació de
Veïns. Una manera d'acostar la poesia a tots els habitants del barri.

També durant la setmana
Les activitats no paren entre setmana. Dimarts a la Torre de Can
Palauet hi haurà una taula rodona
sobre els 450 anys d'aquesta icònica construcció i a l'Espai Gatassa
hi haurà cinefòrum dimecres i la
Nit del Playbach dijous.
Un moment de 'Demà coneixeràs en Klein'
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'Crisis', de Perecoll, arriba
a la Destil·leria

El Museu Arxiu
presenta uns nous
'Fulls'

L'artista presenta escultura, pintura i aquarel·la en una
mostra influenciada pel context

També un opuscle dedicat
a Antoni Martí Coll

La Destil·leria, l'espai cultural de
la baixada de les Escaletes, acull
l'última proposta d'un dels artistes mataronins més reconeguts:
Perecoll. Aquest dissabte s'hi inaugura l'exposició Crisis, que es
podrà visitar en aquest espai fins
a l'11 de desembre. Un mes de
termini, doncs, per gaudir d'obra
escultòrica nova amb un conjunt
d'obres "incardinades en el temps
i el país de l'artista".
Les obres de Perecoll no es
poden extreure del temps en què
han estat creades. A Crisis Perecoll
practica amb diversos suports i tècniques –escultura, pintura, aquarella–, com si volgués enllaçar passat
i present, i amb escultura en terracota de la seva recent producció.
Perecoll explicita que el seu ofici
és comunicació i que la comunicació se sustenta en dos pilars: la
constància i la reflexió. "I és així
com s’adquireix el concepte del
volum en un corrent que, fàcilment, es pot enquadrar en el marc
del constructivisme".

Hi ha molts punts d’inflexió en
l’obra de Perecoll, un artista que
entra al món de l’art a través de la
joieria, que entén abans el volum
que la pintura, que parteix del barroc i que enfosqueix els personatges fins que arriba al negre sobre
negre. Els guerrers de la primera
època, que en simbiosi amb els
ocells esdevenen àngels, els centaures, els ritmes constants de les
sèries barroques o els jocs de llums
de les sèries negres amb què troba el volum i la profunditat, i que
li han servit també per passar de
l’abstracte al figuratiu.

Una exposició intemporal
Per tant, aquesta mostra gairebé
"intemporal" ens ha de permetre
abastar l’obra de Perecoll en el
transcurs d’un itinerari ja realitzat
que passa per Madrid, Wiesbaden,
Frankfurt, el Museu Monjo de
Vilassar i ara per La Destil·leria.
Pluralitat fins al final, tant en l’obra
com en el seu marc geogràfic i l’entorn físic que l’acull. | Red

Una de les obres de l'exposició 'Crisis', de Perecoll
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Antoni Martí Coll

Cedida

El Museu Arxiu de Santa Maria
(Centre d’Estudis Locals de
Mataró) i l’Associació Amics de
la Ciutat de Mataró organitzen
un acte en el qual es presentarà
el número 122 de la revista Fulls,
del Museu Arxiu de Santa Maria, i
també un opuscle sobre l’exalcalde i historiador mataroní Antoni
Martí Coll. L’acte es farà el dilluns
12 de novembre a les 7 del vespre
a la sala d’actes del Museu Arxiu
El número 122 de la revista conté
tres articles. En el primer, Núria Gil
i Sílvia Cañellas estudien a fons els
vitralls de la capella del Sagrament
de la basílica de Santa Maria; en
el segon, Francesc Masriera explica com la inauguració del monòlit dedicat a Pompeu Fabra l’any
1968 va comportar, poc després,
l’arrencada de la delegació d’Òmnium Cultural a Mataró; en el tercer, Antoni i Josep Gomà tracen la
biografia del seu pare, Josep Gomà
i Carol (1918-1994), cronista de
l’esport i fill adoptiu de la ciutat
de Mataró.

Record a l'exalcalde
L’opuscle "Reconeixement a Antoni
Martí Coll" surt a la llum quan fa tres
anys del traspàs de Martí. Aplega
totes les intervencions de l’acte en
record de l’exalcalde i historiador.
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La Diputació de Barcelona
inverteix 23,5 milions d’euros
per preservar el patrimoni
arquitectònic de la demarcació

El president de la Diputació, Marc Castells, presenta una «aposta sense precedents, de les més importants a nivell econòmic», una inversió
que repercutirà a tot el territori de la demarcació, amb més de 200
projectes, i «permetrà un retorn econòmic i social»

C

oincidint amb l’Any Europeu del
Patrimoni Cultural, que se celebra aquest any, la Diputació de
Barcelona destina 23.586.642,43€ a preservar el patrimoni arquitectònic de la
demarcació, mitjançant obres de consolidació, reforma i rehabilitació d’edificis
monumentals i jaciments arqueològics.
Aquesta és la inversió més important
feta, en un sol any, per la Diputació de
Barcelona en actuacions de l’SPAL.
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Pel president de la Diputació, Marc Castells,
aquesta és una «aposta sense precedents, de
les més importants a nivell econòmic», una
inversió que repercutirà a tot el territori de la
demarcació de Barcelona i «permetrà un retorn
econòmic i social en base a la generació d’activitat econòmica, vinculada a la recuperació
arquitectònica, però alhora també permetrà,
en base a la identitat local dels municipis, crear rutes, crear relats que permetin fer arribar,
en aquests municipis, gent d’arreu del territori
que els vulgui conèixer i visitar».
A més, assegura que aquesta inversió generarà
economies vinculades al món del turisme i «provocarà un benefici colateral extraordinari» pel
fet «que molts d’aquests béns que la Diputació
ajudarà a restaurar podran ser utilitzats».

Més de 200 projectes
El programa dona suport econòmic a 201
actuacions de les 12 comarques de la demarcació, donant una subvenció del 100%
de l’import sol·licitat. El suport té la finalitat de garantir la pervivència del patrimoni
arquitectònic i arqueològic local per tal
de poder-lo usar o millorar-ne l’ús actual.
Aquest programa, inclòs dins del Pla "Xarxa
de Governs Locals 2016-2019", també ha
comptat amb un reconeixement específic
als petits municipis, de fins a 1.000 habitants, i que consisteix en assistència tècnica i jurídica especialitzada.
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El suport de la Diputació de Barcelona
al patrimoni arquitectònic no és nou. Fa
més de cent anys (1904), Enric Prat de
la Riba va crear el Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local (SPAL), conegut antigament com a Servei de Catalogació i
Conservació de Monuments.
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Argentona

Un cabaret femení i amb visió de carrer
Arriba a la Sala l'aplaudida 'Cabareta', un espectacle "cítric", "poètic"
i "no convencional" que demana als espectadors que "es perdin en el caos"
Teatre: Redacció

La Sala d'Argentona programa aquest dissabte l'espectacle
Cabareta, de Bárbara Granados
i Maria Molins sota la direcció
de Joan Maria Segura. L'obra de
cabaret en clau femenina busca
recuperar l'esperit de la Barcelona
canalla dels anys 20 i 30 fins a
l'actualitat. Cabareta es presenta com un homenatge a Maria
Aurèlia Capmany, Guillermina
Motta, Núria Feliu, Mary Sampere,
Ángel Pavlosky i a El Molino. El
muntatge "no convencional", "crític", "poètic" i "còmic" demana
als espectadors que es perdin "en
el caos" i es deixin sorprendre.
Al llarg de la funció s'aborden
diversitat de temes a través de
"petites càpsules" com són l'actualitat política i social del país,
la Barcelona de la República, la
intolerància i la diversitat sexual,
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el sentit de la vida o el paper de
la dona. A banda de Granados i
Molins, completen el repartiment
Miquel Malirach i els músics Dick
Them i Jordi Morales.
El director de Cabareta, Joan
Maria Segura Bernadas, assegura
que la producció conté escenes
"típiques del cabaret amb molta
crítica i amb una essència gamberra" barrejades amb moments
"més poètics". "El contrast del
crític amb el poètic està arrebossat amb humor", avança. Segura
explica que el muntatge també es
va confeccionar durant els assajos i ofereix una estructura consolidada amb petits fragments
dinàmics. Segons ell, hi ha una
càpsula en què apareix una operadora telefònica que rep trucades
de polítics catalans i espanyols i
ella els aconsella. "Aquest gag,
que s'actualitza cada dia, ens permet estar lligats a l'actualitat",

celebra. Es tracta del número "A
ver si cuela, ¿dígame?" inspirat
en Miguel Gila.
Cabareta arrenca amb "Ai senyor", una escena en què s'endinsen a la Barcelona canalla dels
anys 20 i 30 a través d'una noia que
arriba a Barcelona. Aquesta noia
tindrà moltes picors i, per això,
descobrirà la vida fàcil. Continua
amb altres escenes com "La cigala
i la formiga", en què amb contes
infantils denuncien el "menyspreu" de la classe política cap a
la cultura. D'altra banda, també
destaca "Tòxica", que parla de la
gent tòxica sense escrúpols; "Els
armaris", que denuncia la intolerància a la diversitat en la tendència sexual i el gènere, i "Mare", una
autocrítica sobre el procés català,
o "La Paquita", que fa visibles les
dones que no van poder estudiar una carrera i es van dedicar a
la família.
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Objectiu: que es recuperi
el cabàs per anar a comprar
L'Ajuntament i els comerços d'Argentona impulsen una
campanya per la reducció de plàstics
L'Ajuntament, amb la collaboració de comerços i establiments de la vila, engega una nova
campanya per reduir les bosses de

plàstic i el malbaratament alimentari. Des del març del 2017, tots els
establiments i comerços catalans
han de cobrar per les bosses de

Cedida

El cartell promocional de la campanya

25 ANYS

plàstic L’Ajuntament d’Argentona ha impulsat, amb el suport de
comerços i establiments del municipi, una nova campanya per
reduir les bosses de plàstic, lluitar
contra la contaminació i fomentar
l’ús d’alternatives reutilitzables.
Així, en les pròximes setmanes,
diverses botigues d’alimentació
oferiran als clients la possibilitat
de llogar uns cabassos de vímet.
Mitjançant un dipòsit de cinc euros, es podran endur la compra a
casa i una vegada retornin el cabàs, se’ls reemborsaran els diners.
També les fruiteries repartiran
gratuïtament bosses reutilitzables
per dur la fruita i la verdura. Es tracta d’una malla de tela molt resistent
i lleugera, reutilitzable tants cops
com es vulgui i amb capacitat per
portar-hi fins a 3 quilos.

www.sucasa.es

13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

4129

OCASIÓ ESPECIAL

LOCAL COMERCIAL

Ref. 12936 MOLINS: Ben comunicat. Fàcil accés a carrers

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!!!

49.500€

ENTORN AGRADABLE AMB LA NATURA

Ref. 12939 LA FORNENCA: Casa unifam. 4 vents. Impeca-

ble. Parc. 900m2, piscina, solàrium, arbres fruiters i hort. Jardí.
Barbacoa i tsses. Porxo i rampa al garatge 120m2, sala màquines. Pl. baixa + 1 altura i golfes. 361m2, saló 40m2. Menj.-off.
20m2, gran cuina. Rebost-magatzem. 5 dor., armaris encastats
i tessa solàrium 16 m2, 5 banys. Aire cond. Calef. Terres de gres.

630.000€

T

T

BONA COMPRA

Ref. 12940 ARENYS DE MUNT: Excel·lent pis seminou amb

ascensor. Amplitud i lluminositat. Zona molt cèntrica, vistes. 96
m2 + 10m2, balcó-terrassa i galeria. 3 habitacions àmplies. 2
banys complets (1 d'ells suite) Ampli saló 26m2 i cuina espaiosa amb galeria. Excel·lent estat. No dubti en visitar-lo !!!!!

189.000€

T

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

Tot Argentona 1842.indd 3

07/11/2018 11:41

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop

Previsions astrològiques per
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada
per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

No permets que altres persones et

Penses en una persona del teu passat

Sembla que com més intercanvies

diguin com has de gestionar la teva

de qui fa temps que no en saps res.

opinions, més et desconcertes i no

economia. Mostres interès en activi-

Tot i que normalment et quedaries

saps cap a on dirigir les teves passes.

tats lúdiques diferents, t'has cansat

a l'espera, aquesta vegada et ve de

Potser et cal estar més en solitud i

de fer sempre el mateix.

gust moure fitxa i buscar-la.

sentir què diu el teu cos.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Segueix el moviment vinculat al sec-

Serà bo estar atent amb algunes per-

Si tens mascotes, et poden demanar

tor laboral. Has passat de la quietud

sones d'intencions poc clares, sobre-

atenció extra i has de deixar de fer

al màxim aprofitament del temps en

tot si són dones. És millor optar per la

altres activitats. La salut és un sector

poques setmanes. Cal gestionar-ho

prudència i el silenci. Observar serà

que t'amoïna i poses energia a tenir

bé per no sobrecarregar-te.

millor que actuar.

un bon manteniment.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Normalment no ets una persona ge-

Moment per gaudir de la poesia i l'ex-

Júpiter al teu signe, on restarà per

losa però en aquest període et pots

pressió artística. Pot ser que desco-

un any, pot ajudar-te a expressar el

trobar sospitant de mil detalls que

breixis algun talent que tenies amagat

que sents i has reservat, esperant el

veus en la teva parella. És temporal

i des d'ara ja comenci a formar part

moment de sortir a la llum. Gaudeix

però evita que t'obsessioni.

del teu dia a dia.

del trànsit benefactor.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

En aquest període potser has de fer

El temps passa volant i et toca moure

Sents que algunes persones volen

adaptacions a la llar, perquè les teves

fitxa per deixar algunes coses lligades

imposar-te la seva autoritat i opinió,

circumstàncies han canviat en els

abans d'acabar l'any. Per dur-ho a

i això t'estressa i et confon. Potser

darrers temps i s'obre la possibilitat

terme, comptes amb l'ajuda d'alguns

és una bona ocasió per aprendre a

de treballar a casa.

familiars o amics.

posar límits adequats.

www.facebook.com/dhannaastro

Tel. 722 67 23 43

Consulta a l'Hospitalet

dhannaastro@hotmail.com
PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

Amb el CONCURS de la
PARAULA INVERTIDA i el
concurs del
BANNER INVERTIT

HORÒSCOP 1842.indd 1

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

BANNER INVERTIT: 35€*

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

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

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
EVA CASALS CRISPÍN
Paraula invertida:
BOTIGA

Adreça web del banner invertit:
https://www.centreterapeuticiesteticmataro.com/es/

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

GESTIONS IMMOBILIÀRIES

SOLAR EN
EXCLUSIVA
EN VENDA
“ELS MOLINS”
DE 389m2
PER A CONSTRUCCIÓ
D’HABITATGES
Preu

435.000€
Baixada de les Espenyes, 11 · Mataró
606 070 098 · 630 879 572

Maresme

Fira de la Coca i Festa de la
Sembra a Llavaneres

Roben el monument
de l'1-O a Arenys de
Munt i els exampen

Cap de setmana amb desenes d'activitats al voltant de
la gastronomia i el producte local

L’Ajuntament demana no
caure en provocacions

El cap de setmana del 10 i 11
de novembre, la vila celebra la
Fira de la Coca de Llavaneres i la
Festa de la Sembra, amb desenes
d'activitats relacionades amb la
gastronomia i els productes locals. Arriba la tardor més dolça
amb un esdeveniment que dona
protagonisme als productes locals
i de temporada, que inclourà la
Fira de la Coca de Llavaneres i la
Festa de la Sembra, a més de desenes d'activitats gastrolúdiques.
Els actes s'iniciaran el divendres 9 amb la inauguració de l'exposició d'eines i fotografies de la
sembra del pèsol de Llavaneres, al
Museu-Arxiu, que es podrà visitar
fins diumenge. El dissabte 10 de
novembre, al passeig de la Mare
de Déu de Montserrat, s'hi farà
l'esmorzar i el dinar de pagès, que
donaran el tret de sortida al cap
de setmana. Mentrestant, la Fira
de la Coca es posarà en marxa,
amb parades de restauradors i comerciants de Llavaneres i artesans
d'arreu de Catalunya. Al carrer de
Munt, l'associació de comerciants
organitzen la sortida de botigues

El cartell de la Fira de la Coca de Llavaneres

Tot maresme 1 llavaneres + arenys.indd 2

al carrer i tallers infantils durant
tot el matí.

Concurs de bolets
També dissabte s'inicia el concurs
de bolets, en el qual els participants poden anar a collir bolets a
la muntanya i portar-los al migdia
a l'Ajuntament, on es farà l'exposició. Els boletaires opten a dos
premis: al bolet més gran i al bolet
més rar. A la tarda, hi haurà una
passejada de gegants per la fira i el
ball de gegants d’en Jaume Llull, la
Minerva i l'Andreuet. Els restauradors de la vila oferiran durant tot
el cap de setmana diferents menús
de tardor amb productes de temporada, com les pomes farcides a
l'estil de Llavaneres, maneres diferents de cuinar bolets i la coca
de Llavaneres.
Finalment, el diumenge 11,
al passeig de la Mare de Déu
de Montserrat, es farà el taller
“Aprenem a sembrar el pèsol de
Llavaneres”. També se celebrarà la
20a Promoció de Productes Típics,
una versió renovada de l'activitat
més tradicional de la festa. | Red

Cedida

El monument

Cedida

La Policia Local d’Arenys de Munt
ha identificat tres persones per
haver-se endut el tòtem de ferro
que presidia l’Espai 1 d’Octubre,
indret d’homenatge al referèndum
d’independència. Segons ha fet
públic l’Ajuntament, els fets van
passar diumenge a la matinada. Un
grup de cinc persones va prendre
el tòtem on s’hi llegien les paraules
"Llibertat, Democràcia i República
Catalana", alhora que han retirat
llaços grocs de la façana del consistori i han intentat malmetre la
pancarta que reclama “Llibertat
presos polítics”.
L’Ajuntament apunta que “la
ràpida intervenció” de la Policia
Local ha permès identificar tres
dels cinc membres del grup, mentre fa una crida a “no caure en provocacions feixistes”.

De Mataró i Sant Celoni
Segons el consistori, les tres persones identificades són veïnes de
Mataró i Sant Celoni i assegura que
formen part de “l’escamot feixista
Segadors del Maresme”. Un cop
identificades, la Policia Local ha
anunciat que obrirà els corresponents expedients sancionadors
com a autors d’actes vandàlics,
mentre el govern preveu denunciar
els fets als Mossos | Redacció-ACN
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Arenys de Mar crearà una
Oficina d'Habitatge pròpia

La Diputació posa
200.000 euros per a
l'Odèon de Canet

Davant la bombolla del lloguer, treballarà per ampliar
l'oferta de lloguer social a la localitat

Es preveu la rehabilitació
total de l'edifici

El govern d'Arenys de Mar vol
posar en marxa de manera urgent
una ofensiva contra la nova bombolla immobiliària i l'augment de
preus que, igual que passa al conjunt de Catalunya, pateix la vila,
sobretot pel que fa als habitatges
de lloguer.
És per això que el pròxim mes
de gener es posarà en marxa una
Oficina d'Habitatge municipal,
amb l'objectiu de promoure l'habitatge públic mitjançant la compra, promoció i/o rehabilitació de
pisos a la localitat, tasca que portarà a terme mitjançant la gestió
del Patrimoni Municipal del Sòl,
que actualment és d'uns 3,5 milions d'euros.

Sense despesa extraordinària
L'Oficina d'Habitatge no suposarà
cap despesa extraordinària per a
l'Ajuntament, ja que es dotarà de
personal municipal de l'Àrea d'Urbanisme i, a més de gestionar el
patrimoni municipal per a habitatge dotacional, també atendrà consultes dels ciutadans relacionades

Una panoràmica d'Arenys de Mar

Tot maresme 2 arenys + odeon.indd 2

amb aquesta matèria. La seva tasca, però, serà independent dels
serveis relacionats amb l'habitatge
que ja ofereix l'Ajuntament, com
poden ser la gestió de la borsa de
pisos socials, que continuarà en
mans dels serveis socials municipals, o les queixes i denúncies
de productes hipotecaris, que seguirà sent competència de l'OMIC
(Oficina Municipal d'Informació
al Consumidor).

Més lloguer social
Així, la missió de la nova Oficina
d'Habitatge serà la d'incrementar
el patrimoni immoble municipal
per destinar-lo a habitatge de lloguer social. La voluntat del govern
és que, en un futur, es puguin unificar ambdues oficines per tal de
crear un servei d'habitatge integral, del qual es beneficiïn tant
les famílies amb menys recursos
com altres col·lectius (joves que
es vulguin emancipar, gent gran o
tutelats) que necessitin habitatges
dotacionals a un preu per sota del
de mercat. | Red

Cedida

L'Odèon de Canet

Cedida

Coincidint amb l’Any Europeu
del Patrimoni Cultural, que se celebra aquest any, la Diputació de
Barcelona destina 23.586.642,43
a preservar el patrimoni arquitectònic de la demarcació, mitjançant obres de consolidació,
reforma i rehabilitació d’edificis
monumentals i jaciments arqueològics. Aquesta és la inversió més
important feta per la Diputació
de Barcelona en un sol any, en
actuacions del Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local (SPAL)
Entre aquests més de 23 milions i mig d'euros, destaquen
els 200.000 que Canet de Mar ha
aconseguit per a la rehabilitació
de l'Odèon. Ha estat precisament
l'SPAL qui va encarregar la redacció d'aquest projecte, que es
va aprovar al plenari de l'Ajuntament del 26 de juliol passat. El
projecte preveu la reconstrucció
de l'Odèon tal com l'edifici va ser
concebut històricament per l'arquitecte Rafael Masó, però adaptat
a la normativa, programa i necessitats actuals.
Altres actuacions destacades
a la nostra comarca són a la casa
Puig i Cadafalch d'Argentona, a
l'ermita de Sant Pau de Sant Pol de
Mar o al convent de les Clarisses
d'Arenys de Mar. | Redacció
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Pau Viader,

el traç constant

Aquest mataroní de 87 anys exposa per quarta vegada en una exposició

Cugat Comas

Aquest dissabte se celebra la Diada Mariona Galindo
Lora. El dibuix casteller que il·lustra el cartell és seu.
Dijous vinent, dia 16 de novembre, s’inaugura una
nova exposició de l’Associació Sant Lluc a la sala del
Casal de l’Aliança dedicada a ell. Pot ser casualitat,
però no deixen de ser dues oportunitats concatenades perquè la ciutat conegui part de l’obra de Pau
Viader, un enamorat i perfeccionista del dibuix que
ha dibuixat pràcticament durant tota la vida però
que rarament ha exposat en públic. Molta gent a
Mataró coneixerà més a Pau Viader pel taller de carrosseria que tenien a casa, al carrer de Sant Benet.
Viader explica: “Dibuixar sempre m’ha agradat, recordo haver-ho fet tota la vida”. Era una passió a la
qual, òbviament, havia de dedicar les estones lliures
quan treballava. Un cop jubilat, però, va esdevenir
la seva gran ocupació. Viader, camí dels noranta,
dedica cada dia tres hores del matí a practicar el
dibuix: “Cada dia dibuixo i n'aprenc i no en sé mai
prou”, explica enriolat.
La que inaugura dijous que ve és tot just la quarta
exposició en públic de Viader. Tot i això no falla mai
a la Col·lectiva de Sant Lluc, en què ja va participar
sent un adolescent en la primera edició, l’any 1946.
La seva tècnica és detallista i requereix moltes hores
tot i que no té quantificat quant temps li pot suposar
cada dibuix. Domina les tècniques de tremp, aiguada i aquarel·la i és un apassionat dels paisatges, que
plasma sobre el paper. Quan viatja, s’endú un bloc
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Daniel Ferrer

on fa esbossos que, posteriorment i a còpia d’hores de feina, esdevenen dibuixos de gran qualitat.
Aquest deixeble de la històrica Escola d’Arts i Oficis
declara el seu amor, ja no només per l’art sinó per
la passió i l’evasió que li suposa: “Jo quan dibuixo,
dibuixo. El dibuix em manté actiu i quan estic dibuixant, desapareix tot”, relata. Un poder d’abstracció
important, que el manté amb ganes de seguir creant.

La importància de la perspectiva
A Viader li entusiasma el treball de la perspectiva,
una branca tècnica del dibuix que procura treballar
amb exactitud a les seves creacions. Lamenta la
pena de la desaparició de l’Escola d’Arts i Oficis i
actualment dona classes a la gent gran del Casal
Jaume Terradas. El que li agrada és treballar la
perspectiva, les proporcions i profunditats dels
dibuixos. De fet, quan treballa a partir de fotografies,
vetlla per corregir-les: “Les fotografies no respecten
la perspectiva real; jo quan dibuixo a partir de les
fotografies sí que miro de complir-les”, explica.

APunts
Defineix-te: Sempre he intentat aprendre. Quan et
penses que en saps, veus que no. Quan has pujat
una muntanya, en queda una altra.
un llibre: Tota la meva col·lecció de llibres de perspectiva.
una referent: Els grans artistes locals Cuyàs i Arenas.
un repte: Buscar reptes, seguir millorant. Sempre
s’ha de tenir curiositat.
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T. 937 965 148

Rd. Francesc Macià, 28 (esqu.c/Castaños) · Mataró

inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com
5365

Ref. 6223
ZONA
MOLINOS:

T

Ref. 4448
ZONA PUIG I
CADAFALCH:

T

142.000€

174.900€
Ref. 7064

ZONA
LA
LLÀNTIA

T

ES HORA DE S
ER
CON NOSOTR PROPIETARI@!
TU HIPOTECOS PUEDES!
A AL 100%

OPORTUNIDAD.PISOALTOYMUYLUMINOSO: Amplias dimensiones, 4 hab. 2 dobl,
cocina off. roble, baño compl, carp ext., aluminio, balcón vistas. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 1436
1ª LÍNEA DE
MAR:

T

ÚLTIMO PISO OBRA NUEVA: Zona tranquila
de casitas, parte alta Cerdanyola. Pl. baja, jardín 60m2, cocina, 2 h. + trast.-lavadero, salóncom., baño. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 2515
ZONA VIA
EUROPA:

T

195.000€

260.000€

SITUACIÓNINMEJORABLE: Piso alto con
ascensor y vistas al mar, servicios (transporte,
autopista, playa, comercios), 2 hab., cocina y
galería, baño completo.(C.E. EN TRÁMITE).

EXCELENTE PISO CON PK Y TRASTERO
INCLUIDO: 120m2 , 3 hab. antes 4, 1 suite, 2
baños, cocina office y galería, ascensor, zona
comunitaria. Piso definitivo (C.E. EN TRÁMITE).

PRÓXIMA OBRA NUEVA.
2 ÚNICAS VIVIENDAS
DE DISEÑO EXCLUSIVO.

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

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

937 965 148
7/11/18 15:18
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - Centre

140.000 €

DÚPLEX MOLT LLUMINÓS I MOLT BEN SITUAT!
60m², 1 habit. 1 bany amb hidromassatge, cuina americana,
saló-menjador, balcó, terres de gres, portes de fusta, tancaments d’alumini, etc. Immillorable situació!!! T 150205

MATARÓ - Peramàs

212.100 €

GRAN PIS AMB TERRASSA SUPERIOR DE 25M2!
130m² construïts, 4 habitacions, 2 banys complets, cuina office,
saló-menj., balcó, galeria, calefacció, aa/cc, etc. terres gres, portes
de fusta i tancaments d’alumini. Finca de pocs veïns!!! T 151476

MATARÓ - Peramàs

252.000 €

GRAN PIS MOLT ACOLLLIDOR I FUNCIONAL!
150m², 3 habit., 1 bany, cuina off, galeria, saló-menj. 32m2, balcó, calefacció, aa/cc, garatge, etc. Terrat 120m², traster. sòls gres, armaris
enc., calef., aire acond., portes fusta tanc. d’alumini!! T 150947

2P CASTELLÀ 2018.indd 2

MATARÓ - Via Europa

189.760 €

EN EXCLUSIVA. PIS MOLT ASSOLELLAT I ACOLLIDOR!
75m², 2 habit, 1 bany, cuina oﬃce, saló-menj., balcó, terres ceràmica, 1 armari encastat, portes fusta i finestres lacades, tanc.
alumini, calefacció, etc. Pis molt ben conservat!! T 151480

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

VILASSAR MAR - Centre

570.000 €

CASA ADOSSADA EN ZONA RESIDENCIAL!!
228m², 4 habi. dobl+ estudi, 2 banys compl, 1 servei, cuina office, gran
saló 50m², llar de foc, celler 24m², calefacció, persianes elèctr. garatge 2 cotxes, traster, tssa 80m² i 2 terrasses 20m² c/u.!!! T 420273
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al

45 anys ens avalen.
Serietat i eficàcia
al millor preu.

MATARÓ - Havana

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

600 €

PIS SEMI REFORMAT MOLT BEN SITUAT!
2n pis sense ascensor. 70m², 3 habit. exteriors, 1 bany reformat,
cuina office, saló-menjador, balcó, sòls de terratzo, portes i finestres de fusta, etc. Pròxim a la platja!!! T110524

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Peramàs

900 €

GRAN PIS TOTALMENT EXTERIOR EN MOLT BON ESTAT!
100m², 4 habit, 1 bany, cuina office, galeria, saló-menjador amb
balcó, calefacció, sòls de terratzo, portes fusta i finestres lacades amb tanc. d’alumini, etc. Molt assolellat!!! T109809
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MATARÓ - Centre

650 €

PIS MOLT LLUMINÓS MOLT BEN SITUAT!
75m², 3 habit 1 bany reformat, cuina office, saló-menjador, tancaments d’alumini, etc. Immillorable situació! Pocs minuts de la
platja! Perfectament comunicat!!! T110640

MATARÓ - Parc Central

850 €

PIS COMPLETAMENT MOBLAT MOLT CONSERVAT!
65m², 2 habit, 1 bany, cuina americ., saló-menjador, balcó, sòls de
parquet, calefacció, etc. Portes de fusta i finestres lacades amb
tancaments d’alumini. Totalment exterior!!! T 10816

MATARÓ - Centre

500 €

LOCAL AMPLI AMB EXCEL·LENT DISTRIBUCIÓ!
173m2, 1 despatx amb caixa forta, 1 bany, pati, magatzem,
VADO, etc. Fa una altura de 4mts i la façana en fa 7mts. Permet
l’entrada de vehicles. Ideal qualsevol negoci!!! T301158
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Ref: 81948

MATARÓ
Zona marítima
1r pis per estrenar de 2 hab,
estudi, saló de 25m2 i terrassa.
Sostres alts i parquet. Vine a
veure’l! T’enamorarà.

219.900 €

Ref: 82234

MATARÓ
Zona Havana
Espectacular pis de 3 hab, 2 wc,
aire condicionat, molt lluminós.
Ascensor. Pk i traster inclosos.
Té balcó i vistes al mar.

243.000 €

Ref: 81959

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

450.000 €

www.urbenia.es
93 798 01 11
MATARÓ
Ronda Prim, 82
Pot veure aquests immobles en
realitat virtual a www.urbenia.es
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