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Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

és
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments... Porcellànics
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Algunes marques mataronines són fenòmens
a les xarxes socials
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Taxacions gratuïtes

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

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

COMPREM OR · RELLOTGES · DIAMANTS · PLATA

Sin título-1   1 3/9/18   11:54



¿VEN EL SEU PIS?
...DONCS JA TÉ UN REGAL

SOLS PER ENCARREGAR-NOS 
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

CÈDULA d’Habitabilitat.
CERTIFICAT Energètic.

...HERÈNCIES??

Ho fem tot nosaltres!
Sols per ENCARREGAR-NOS la 

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

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

Pl. Cuba, 48, Mataró • info@sucasa.es

Tl. 93 757 12 82 

..HERÈNCIES??

...DONCS JA TÉ 

aicat 4129

233.500€

TOTALMENT REFORMAT
Ref. 12910 COSTAT ESTACIÓ: Zona 
privilegiada. Excel·lent habitatge 85m2. 
Alt, ascensor. Exterior, molta llum. 4 ha-
bit (2 dobl) àmplies. Saló menj., balcó-
tsseta. Cuina office. Bany i lavabo. Terres 
parquet. Aire cond!! 

T 199.000€

PIS + PÀRQUING
Ref. 12901 EIXAMPLE: Bona ocasió per qualitats, ubicació i preu. Impecable. Ha-
bitatge 108m2 + pl. aparc. Ben orientada, molt exterior. 3 dorm. amplis. Saló menj. 
24m2, balcó 13m2 assolellat. Cuina bones mesures i galeria 10 m2 aprox. 2 banys 
(1 suite) Terres parquet. Calefacció. Aire condicionat. Aparc. inclòs. Excel·lents qua-
litats, zona comercial i molt ben comunicat!

T

189.000€

BONA OCASIÓ
Ref. 12930 EIXAMPLE: Ben ubicat, molt a prop estació i autopistes. Excel·lent 
habitatge 110m2. Boniques vistes. Molta llum. Amplitud estades i perfecte estat 
4 dor, 3 dob. Saló menj., 2 balcons. Cuina office equip. impecable. Bany + lavabo. 
Fust int roure. Calefacció. De  les millors ocasions del moment!

T

137.950€

BONA COMPRA
Ref. 12884 COSTAT CTRA. DE MATA: De les 
millors ocasions. 95m2, alt amb ascensor i bona 
imatge. Ben distribuït, lluminositat i imatge. 4 dor. 
Saló menj.  Balcó bones mesures. Gran cuina off. 
Bany + lavabo. Terres gres. Fust. alumini Armaris 
enc. Calefacció. Impecable!!

T

149.000€

EXCEL·LENT OP0RTUNITAT
Ref. 12886 CIRERA: Construcció recent, 
ascensor. Bonic pis altura molt exterior. 
Impecable. 2 dor. Saló menj. Cuina equip. 
Bany. Calefacció. Traster. Pk opcional.

T

79.000€

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!!!

T 119.000€

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

1P SU CASA.indd   2 14/11/18   10:38
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 ciutat
UBM celebra 40 anys i repensa 
el Saló Boda

 ciutat
L'Ajuntament no manté cap 
diàleg amb El Corte Inglés

 reportatge
Botigues mataronines 
'influencers'

 esport
El CH Mataró, líder de l'OK Plata

 cultura
El Mercat del Film, l'aparador 
dels curts locals

 perfi l
Marc Buscà, 
escrivint un somni

MATARÓ
i MARESME

MATARÓ
i MARESME

Número 1843

del 16 al 22 de 
novembre de 2018

Codi QR 
Llegeix el Tot Mataró
al teu mòbil o tablet

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

L’ENQUESTA

Programes compres de 
cara al Black Friday?

25,9% Sí
74.1% No

UNIÓ DE BOTIGUERS

LA PREGUNTA

Tens o estàs interessat en 
el transport elèctric?

CORTE INGLÉS ATURAT

APLAUDIT:  L'associació inicia 

aquest dissabte la celebració del 

seu 40è aniversari i anuncia altres 

activitats i iniciatives com repensar 

el Saló Boda.

CASTIGAT: L'Ajuntament reconeix 
que el diàleg amb l'operador és 
nul. El solar segueix allà i és obvi 
que no vindrà a Mataró. Com sortir 
d'aquest atzucac?

VOTA L'ENQUESTA A:

Opinió: Cugat Comas

 Dilluns passat en Víctor va delectar a tots els qui compartim 
grup de WhatsApp amb ell amb una nota de veu de quatre minuts 
i quaranta segons. No els vaig comptar. És que la llargada de la 
cosa, ja ho sap tothom, és el primer que veus després de la petita 
vibració o avís sonor de l'aplicació de missatgeria instantània que, 
diguem-ho, ha passat a vehicular, organitzar i fi ns i tot jerarquitzar 
el nostre esquema de relacions socials. Ara si no tens un grup en 
comú, no vas compartir escola amb els galifardeus amb qui feies 
gamberrades; si no explicites el "per molts anys", deu ser que no 
vols mantenir viu el lligam del grup identifi cable amb el nom de 
la colla. Un nom que es deu a la inspiració de qui va crear el nexe 
virtual entre els seus membres: avui sembla possible fer costella-
des sense carn però no es pot organitzar cap àpat gros sense el 
grup de torn.

No vull passar per cromanyó. Gasto, parlo i depenc del WhatsApp. 
I també del Telegram. I encara d'alguna altra d'aquelles que fa un 
any es van posar de moda, quan a tots ens havien d'espiar. O ens 
espiaven. Tant és.

Els parlava de la nota de veu de quatre minuts i quaranta. Mireu, 
jo a en Víctor me l'aprecio. M'agrada dinar-hi, riure-hi, llegir-lo, 
que em llegeixi. Sobretot quan discrepem, però no li tolero que 
m'enviï una nota de veu de quasi cinc minuts. I no la vaig voler 
escoltar. El meu màxim grau de poruga desobediència amical. Amb 
l'Àlex i la Roser passa una cosa semblant. Tenim un grup a tres on 
pràcticament soc l'únic –altre cop, el cromanyó– que escriu les 
argumentacions no telegràfi ques. Ells són joves i parlen (amb les 
notes de veu del dimoni).

Quan algú es pren la llibertat de radiar-te quelcom en lloc d'escriu-
re't ho fa, hem de suposar, en pro dels nous hàbits socials, en els 
quals tot ha de ser lleuger. Com la merda que sura. Decideixen que 
és cansat d'escriure i que, total, aniran més per feina si ho fan de 
viva veu. L'emissor d'aquesta arma potser sí que s'estalvia temps, 
però el pren, directament, al receptor de l'acte comunicatiu. Perquè 
jo llegeixo força més de pressa que no pas tardo a escoltar algú; 
perquè és fàcil que tu maltractis la llengua amb més alegria de for-
ma oral –si és que no ha mort, ja, la vergonya ortogràfi ca escrita–, 
i perquè, per més que en Víctor i altres amics s'hi entestin, no em 
dona la gana d'aprendre a escoltar en diagonal. Prou notes. Gràcies. 

Davant de tot
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JA ÉS DE TOTS  
L’antic Espai Laietana a l’Avinguda Gatassa obrirà 
pròximament com a equipament de barri i de ciutat
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 Foto antiga Les portades

Classes d'escacs amb Mossèn Biscúter

testimoni, amb una fi lera de joves 
concentrats i, en segon terme, la 
recordada presència del mossèn. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 Aquest 2018 es com-
memoren 100 anys del 
naixement de l'esti-
mat i enyorat Mossèn 
Biscúter, nom entrenya-
ble amb què es conei-
xia Juan Luis Gonzàlez 
Haro, mossèn de la 
parròquia de Maria 
Auxiliadora.

Recordat per la seva 
feina al barri, un dels 
detalls de la seva tas-
ca que potser es co-
neix menys és que en 
pro de la integració i la 
germanor entre els fi lls 
del barri va iniciar una 
campanya escolar per 
promoure els escacs amb 
la qual, i amb l'ajuda del 
club local, els infants de 
Cerdanyola aprenien a 
jugar a aquest joc de taula a les 
dependències de la parròquia. La 
foto antiga d'aquesta setmana n'és 

Foto antiga 1843.indd   1 14/11/2018   14:04
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Can Fugarolas celebra el primer lustre   
El "Taller de reparacions socials, culturals i sostenibles" celebra a consciència els pri-
mers 5 anys de vida demostrant que un altre tipus d'equipament de ciutat és possible

Equipaments: Redacció

 Tots els aniversaris fan gràcia, 
però els que són rodons una mi·
queta més. Per això és normal que 
al barri de l'Havana en general i 
concretament dins o al pati de 

Can Fugarolas els pròxims dies 
siguin, singularment, de celebra·
ció. Aquest espai autoanomenat 
"Taller de reparacions culturals", 
en honor a l'antiga vocació auto·
mobilística dels seus milers de me·
tres quadrats, compleix cinc anys 

de vigència, creixement i suma. 
Cinc anys consolidant aquest espai 
com un punt de trobada i epicen·
tre de talent, iniciatives i entitats. 
I si no és caure en el tòpic, cinc 
anys demostrant que un altre tipus 
d'equipament i de relació entre 

Les explicacions

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

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 can fugarolas.indd   2 14/11/2018   17:26



Can Fugarolas celebra el primer lustre   

col·lectius és possible. Els mo·
tius de celebració són tan variats 
com el programa d'actes, obert 
a tothom, que dura més d'una 
setmana i, òbviament, inclou al·
guns actes que ja s'han convertit 
en clàssics dels dies de celebració 
a Can Fugarolas. El Cabaret de 
Circ, els concerts i sobretot l'àpat 
a base de paella o asado en són 
bons exemples.

Fidels a la filosofia de l'espai, les 
diferents entitats i persones que 
formen part del projecte contri·
bueixen en cadascun dels actes, 
que no deixen de ser una mostra 
de bona part del que es cou en un 
espai gegantí com aquest, on hi ha 
una vida segurament inimagina·
ble si no s'hi entra, com si fos un 
conte màgic.

Fidel als seus orígens, Can 
Fugarolas es defineix com "la suma 
d'iniciatives socials, culturals, ar·
tístiques i de barri de diversos col·
lectius". En aquests cinc anys s'han 
sabut cordar les calces per conso·
lidar el projecte tant pel que fa al 
contingut com al continent, amb 
tot d'intervencions de millora de 
la casa que, ara fa cinc anys, era 
un concessionari brut, deixat i en·
derrocat. L'èxit de Can Fugarolas 
també es deu a la bona interacció 
amb el barri de l'Havana. El seu 
propòsit ja era fa cinc anys "crear 
un espai nou i obert dins del barri 
de l'Havana, on s'incloguin dife·
rents iniciatives que sorgeixin des 
de l'Associació de Veïns i el barri".

Divendres 16
20 h. Exposició 5è aniversari i 
Instal·lació artística
22 h. Concert The Cabrians 
+ PDs

Dissabte 17
17 h. Espectacle 'Volem volar'

Dilluns 19
19.30 h. Taller de bicis
19.30 h. Taller d'escultura i ce-
ràmica

Dimarts 20
10 h. Taller de Suminagashi
18 h. Taller de defensa personal
19.30 h. Taller de fotografia 
amb mòbil

Dimecres 21
19 h. Holografia fotoquímica
19.30 h. Taller de soldadura
19.30 h. Taller d'escultura amb 
fusta 

Dijous 22
17 h Taller de cuina de tardor.
17.30 h. Exposició d'escultura.

18 h. Programari lliure
19.30 h. Titelles: 'Roig pèl-boig'

Divendres 23
17.30 h. Conducció eficient i 
elèctrica
21 h. Espectacle 'The Junguis'
23 h. PD La Pines

Dissabte 24
11 h. Portes obertes
11 h. Taula rodona: parlem 
d'abelles
12 h. Taller infantil dibuix
14 h. Paella popular
15.30 h. Idiomes
19 h. Performnces Interactiva
21 h. Cabaret de Circ
23 h. Performance Godrac
23.30 h. Concert Pol + PD

Diumenge 25
11 h. Portes obertes
11 h. Plantada infantil a l'hort
11 h. Pintada de mural
12 h. Espectacle 'Pàmboli'
14 h. Asado
13.30 h. Sondelvent
15. 30 h. Torneig de tennis taula

La programació

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1843 del 16 al 22 de novembre de 2018
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Pisos i un parc a l'antiga Seat Prades 
Es presenta el projecte urbanístic en aquest punt de l'Havana, que dibuixa una "U" 
d'habitatge amb l'interior de zona verda

Urbanisme: Redacció

 L’Ajuntament de Mataró està 
treballant en la proposta de trans-
formació dels sòls industrials en 
desús del sector Maresme-Toló, 
comprès entre el Camí Ral, els car-
rers de Toló i de Juan José Navarro 

i l’avinguda del Maresme, on s’ubi-
cava l’antic concessionari Prades. 
El Pla de millora urbana de l’àmbit 
preveu edifi car habitatges amb 
locals per a ús terciari-comercial i 
mantenir una reserva mínima del 
42% per a sòl públic, amb què es 
guanyarà espai per als vianants 

amb la reurbanització dels car-
rers del voltant i amb un nou parc 
urbà que acostarà la ciutat al mar.

El famós "obrir-se al mar"
El nou planejament de l’àmbit 
està en la línia d’actuacions ur-
banístiques anteriors fetes per 

L'antic concessionari Seat Prades, al carrer de Toló del barri de l'Havana D.Ferrer 
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Ciutat
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l’Ajuntament amb l’objectiu 
d’acostar la ciutat al mar tot en-
dreçant la façana litoral.

El Pla de millora preveu integrar 
el sector a la ciutat mitjançant la 
reurbanització dels carrers que 
l’envolten. Tot i que el projecte 
d’urbanització acabarà de con-
cretar l’aspecte dels vials, la pre-
visió és que el carrer de Juan José 
Navarro gairebé dobli amplada 
(dels 10 metres actuals a 15 me-
tres d’ample i 3 més d’espai públic 
sota els porxos dels edifi cis) i que 
el carrer de Toló també guanyi es-
pai per als vianants gràcies a les 
futures construccions porxades.

30 per cent d'HPO
La proposta planteja la projecció 
de tres cossos lineals d’edifi cis 
d’habitatges disposats en forma 
d’U amb façana als carrers de Juan 
José Navarro, de Toló i Camí Ral, 
amb diferents altures adaptades a 
cada vial. Els edifi cis confi guren un 
pati obert d’ús privatiu que s’obre 
a un parc urbà públic que arriba 
fi ns a l’avinguda del Maresme. El 
sostre màxim per a habitatge és 
de 7.858,25 m², un 30% del qual 
serà habitatge protegit. Es preveu 
un mínim de 1.500 m² de sostre 
terciari i comercial.

L’Ajuntament estudia destinar a equipament per al barri el sòl 
corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic que s’obtindrà 
per cessió gratuïta en el procés de reparcel·lació del sector, i 
poder atendre així les demandes veïnals per disposar d’un nou 
casal de la gent gran.

Els veïns volen un altre 
casal de gent gran

núm. 1843 del 16 al 22 de novembre de 2018
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T 93 798 84 38 · 649 13 45 70 · C/ Serra i Moret, 13 · Pol·Ind. Pla d’en Boet · Mataró
www.autoboxmataro.es · HORARIO de lunes a viernes de: 9 a 13h / 15 a 19h sábados de 9 a 14h

Alquiler
de box15€ con

asesoramiento
gratuito/h

·············

Servicio de
taller

mecánico /h30€

1

Pla d'en BoetPla d'en Boet

Barri
a barri
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T 93 798 84 38 · 649 13 45 70 · C/ Serra i Moret, 13 · Pol·Ind. Pla d’en Boet · Mataró
www.autoboxmataro.es · HORARIO de lunes a viernes de: 9 a 13h / 15 a 19h sábados de 9 a 14h
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de box15€ con

asesoramiento
gratuito/h

·············

Servicio de
taller

mecánico /h30€

"La ciutat està tendint cap al Pla 
d'en Boet". Aquesta frase, explicita-
da per un polític amb referència a 
l'obertura cap al Tecnocampus i el 
Rengle, és exemplifi cativa, també, 
de la importància que té per a la 

ciutat un barri popular, nascut com 
l'eixample residencial obrer que 
cosia la ciutat i la zona que poste-
riorment seria polígon industrial.

El Pla d'en Boet és aquests 
dos barris en un. La irrupció de 

la renovació del teixit urbanístic 
ens presenta la zona per on Mataró 
ha decidit créixer, l'encaix amb el 
"districte Tecnocampus" d'eco-
nomia i creixement, la zona que 
atrau persones com formigues el 
cap de setmana i, a més, una trama 
comercial robusta que passa per 
ser de les més autosufi cients de 
la ciutat. Un barri fet a si mateix, 
per més que canviant.

 Fotografia 

Un barri fet a si mateix
El Pla d'en Boet combina la seva part més històrica 
i popular amb la irrupció del nou sector del TCM

núm. 1843 del 16 al 22 de novembre de 2018

Tot barri 16 a 23.indd   3 14/11/2018   17:01
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 Com va arribar una art mar-
cial japonesa al barri?

A Mataró va arribar a través del 
senyor Eliseu Masafrets, de la 

cooperativa COPP, que va portar 
un professor del club Sant Jordi 
de Barcelona l'any 1971.  Després, 
l'any 1986, un grup de practi-
cants que vam sortir del COPP 

"Està a l'abast de tothom"
Parlem amb Manel Fernàndez i Jaume Gelabert, 
responsables d'Aikido Mataró, una entitat del barri

Manel Fernàndez practicant aikido al pavelló Eusebi Millán Cedida

vam decidir crear l’Aikido Mataró.

Com va ser la rebuda? 

Ho vam rebre amb molt d'interès.  

barri a barri Pla d'en Boet

Tot barri 16 a 23.indd   4 14/11/2018   15:24
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Jaume Gelabert, mestre d'aikido  Cedida 

És una art marcial no competiti-
va que aquí no coneixíem.  Amb 
molta dedicació, hem pogut rea-
litzar cursos cada any, nacionals i 
internacionals amb el nostre mes-
tre Yasunari Kitaura, representant 
de l’aikido japonès a Espanya.

Com definiríeu l’aikido?

L’aikido és una síntesi de les arts 
marcials tradicionals japoneses, 
sense competició, creada per 
Morihei Ueshiba l'any 1940. La 
traducció de la paraula aikido se-
ria el 'mètode d’unifi cació del ki' 
(energia).

Quins beneficis té practicar-lo?

El fet de no fer servir la força física 
fa que estigui a  l'abast de tothom, 
sense distinció de sexe ni edat.

Com funciona el sistema de 
dans i mestres?

Els dans (a partir del cinturó ne-
gre) són atorgats amb exàmens 
que es fan anualment per un tri-
bunal de mestres. Els dans de més 
grau són atorgats per el mestre 
Yasunari Kitaura. I llavors hi ha 
el kius, que són els graus que van 
del blanc al marró, i que són exa-
minats pels mestres de cada club.

Què fa diferent el club mata-
roní? Com s’explica que tingui 
tanta història?

Aikido Mataró és una associació 
sense ànim de lucre que treba-
lla per donar a conèixer aquesta 
art marcial al nostre municipi de 
forma totalment desinteressada. 
Aikido Mataró pertany a l'Associ-
ació Cultural Aikikai Catalunya i a 
l’Aikikai Espanya. Totes les perso-
nes practicants d'Aikido Mataró 
estan involucrades i se senten part 
de la institució, tinguin el grau 
que tinguin, i això crea un trac-
te proper i una bona harmonia.

6

8

núm. 1738 del 23 al 29 de setembre de 2016
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 Una antiga xemeneia fabril és 
la icona més representativa de la 
plaça de l'Assemblea de Catalunya. 
Però ja fa dos mesos que aquesta 
part de via pública està tancada. 
En una carta que van difondre a 
les xarxes socials, l’associació de 
veïns denuncia  també que, des 
del dia 7 de setembre, la plaça 
Assemblea de Catalunya està tan-
cada per evitar accidents a causa 
de possibles despreniments de la 

xemeneia de l’antic tint Tintex, SL, 
sense que a hores d’ara s’hi hagi 
fet cap actuació.

L'Ajuntament reserva una par-
tida del pressupost entrant per 

La xemeneia de l'antiga Tintex, protegida per tanques

Tancada fins a nou avís
La part central de la plaça de l'Assemblea de Catalunya, 
afectada per un temporal, segueix amb el pas barrat

 Daniel Ferrer 

arranjar aquesta xemeneia, motiu 
pel qual no s'arreglarà propera-
ment. El perill de despreniment 
va ser causat per les afectacions 
d'un temporal. 

barri a barri El Pla d'en Boet

Tot barri 16 a 23.indd   6 14/11/2018   15:28
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Gestiona els teus

TRÀMITS DE VEHICLES
al moment, amb seguretat
i estalviant diners

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

que t’imagines
� Som experts en vehicles.

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

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

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

o sostracció.
� Direcció Electrònica Vial (DEV).

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

ASSESSORIA FISCAL
ASSESSORIA LABORAL

ASSEGURANCES

La "revolta dels punts 

fluor" va començar l'estiu 

passat a Cerdanyola i 

consisteix en la pràctica 

d'identificar amb pintades 

d'esprai fluorescent les 

deficiències en voreres o 

altres elements de la via 

pública, per senyalitzar 

el perill que representen. 

Aquesta pràctica també ha 

arribat al Pla d'en Boet, on 

ja hi ha senyalitzats perills, 

forats, esquerdes i altres 

elements. Es denuncia 

amb colors el perill que 

suposen.

La "revolta dels punts 
fluor" també s'estén  
al barri

La queixa, ja reiterada, la va 
fer pública l'Associació de Veïns 
de Torre Llauder, que a través de 
les xarxes socials és molt crítica 
amb l'Ajuntament per l’estat en 
què es troben els carrers del barri. 
Els veïns mostren el seu malestar 
tant pel que fa a l’estat de les vo-
reres i calçades com pel que fa a 
la neteja.

Alguns veïns de la zona se sen-
ten agreujats en el tracte. Així, 
la Marta assegura: "Dubto molt 
que si aquesta xemeneia estigu-
és en un altre punt de la ciutat 
s'hagués passat tant temps així, 
amb tanques".

núm. 1843 del 16 al 22 de novembre de 2018
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LLOGUER DE 
MAQUINÀRIA

Camí de Sant Crist, 2 
935 951 095 

ESTEM A MATARÓ

www.toolquick.es

CONSTRUCCIÓ JARDINERIA TREBALLS 
EN ALÇADA I MOLT MÉS

 L'activitat al Centre Cívic del Pla 
d'en Boet és constant al llarg de 
tota la setmana però és cert que, 
d'ençà del trasllat de Mataró Ràdio 
a un altre punt, que no deixa de ser 
el barri –al Tecnocampus–, hi havia 
uns espais de ciutat que no teni-
en ocupació. Des de fa setmanes, 

però, s'ha recuperat part d'aquesta 
centralitat d'aquest equipament 
amb la instal·lació de l'Escola 
Municipal de Música de Mataró. 
Concretament, són els despatxos 
i les classes diürnes les que de 
forma temporal s'han instal·lat 
al Centre Cívic.

Part de l'EMMM, 
al Centre Cívic

L'Escola concentra a les dependències del Pla d'en Boet 
l'administració i les classes de matí

El Centre Cívic del Pla d'en Boet, un dels més potents de la ciutat  D.Ferrer 

Escola de Ciutat

L'Escola Municipal de 
Música de Mataró és un 
cas d'èxit en l'aprenenatge 
musical públic, amb cente-
nars d'usuaris.

barri a barri Pla d'en Boet

Tot barri 16 a 23.indd   8 14/11/2018   15:30
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LLOGUER DE 
MAQUINÀRIA

Camí de Sant Crist, 2 
935 951 095 

ESTEM A MATARÓ

www.toolquick.es

CONSTRUCCIÓ JARDINERIA TREBALLS 
EN ALÇADA I MOLT MÉS

 La Ferreteria Arenys fa aquest 
23 de novembre la seva segona 
jornada de portes obertes, un es-
deveniment que serà com una fi ra 

expositora amb descomptes en 
la compra de productes, amb re-
gals per volums de compra i que 
comptarà amb una food-truck amb 

Portes obertes el dia 23
La Ferreteria Arenys convoca una jornada festiva, 
amb descomptes i regals, per donar a conèixer producte

La jornada de la Ferreteria Arenys  Cedida 

servei de càtering i begudes per 
esmorzar i dinar.

El divendres 23 de novembre en-
tre les 11 h i les 17 h es podrà gau-
dir de la primera jornada de portes 
obertes de la Ferreteria Arenys. Sis 
hores d'ambient festiu amb expo-
sitors, nous productes i marques, 
regals i altres sorpreses. Es propo-
sen que aquesta iniciativa, típica 
en aquest sector, pugui conver-
tir-se en una cita anual perquè els 
clients estableixin contactes amb 
els proveïdors i descobreixin les 
novetats del sector en productes 
i marques.

Algunes de les marques expo-
sades en aquesta petita fi ra expo-
sitora seran Stanley, Blum, Tesa, 
Festool, Klein, Spax i moltes altres 
de material de primera qualitat en 
fusteria i ferreteria.

núm. 1843 del 16 al 22 de novembre de 2018

Tot barri 16 a 23.indd   9 14/11/2018   15:30
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Avinguda Maresme, 59
- MataróTel. 93 131 66 44

www.auto88.com

Auto 88, el teu nou concessionari
i taller oficial.

Hola Mataró!
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 La Diputació de Barcelona va 
concedir al juny al projecte de mo-
dernització de polígons 1,7 milions 
d'euros, que l'Ajuntament desti-
narà a la millora de la mobilitat, 

l'enllumenat i l'espai físic, així com 
a instruments per a la seva reac-
tivació econòmica. Els polígons 
de ponent aglutinen un 76,4% del 
total de les empreses ubicades als 

Injecció per al polígon
La Diputació inverteix 1,7 milions en els polígons del Pla 
d'en Boet, les Hortes, el Rengle i Balançó i Boter

El polígon industrial del Pla d'en Boet  Arxiu 

polígons de Mataró, en els quals 
treballen més de 9.100 persones.

Cinc objectius

El pla d'acció integral de millora 
dels polígons està compost per 
cinc objectius principals, entre els 
quals hi ha la millora de l'accessi-
bilitat i el foment de la mobilitat 
sostenible, que adaptarà passos 
de zebra, voreres i carrils bici; la 
millora dels sistemes de seguretat 
ciutadana i viària, amb la qual es 
millorarà la senyalització i s'im-
plantaran semàfors i càmeres de 
videovigilància, i la naturalització 
de les zones econòmiques en l'en-
torn urbà, mitjançant la millora 
de la trama d'arbrat i substituint 
l'arbrat envellit.

A part d'això, també està prevista 
una modernització dels polígons 
que inclourà la implantació de la 
fi bra òptica i wifi . La crida d'empre-
ses als polígons industrials també 
es fonamenten en la reactivació 
del sector tèxtil de Mataró. 

barri a barri Pla d'en Boet

Tot barri 26,27 .indd   2 14/11/2018   15:51
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 La botiga Second del Pla d’en 
Boet és l’orgullosa precursora, 
no només com a primera boti-
ga del grup Second Company des 
del 1997, també com a pionera en 
aquest model de negoci.

Avui, 21 anys després, comp-
ten amb un total de deu botigues 
Second a ciutats com Terrassa, 
Barcelona, Girona, Figueres, 
Mollet, Vic i Mataró.

Vols comprar? A Second trobaràs 

una àmplia selecció de productes 
nous i de segona mà amb ofertes 
increïbles. Busca la nova secció 
2x1 en petits electrodomèstics i 
aprofi ta per fer les teves compres 
de dos en dos. 

Vols vendre? Porta’ls aquell ob-
jecte que ja no utilitzes. Te’l valoren 
i paguen a l’instant o et donen un 
val de compra de més import per 
gastar-lo a la botiga.

Vols vendre temporalment? 

La firma de les segones oportunitats
La botiga Second Company del Pla d'en Boet va ser 
la primera de les deu que actualment hi ha a Catalunya

Les instal·lacions al Pla d'en Boet de Second Company  Cedida 

Si tens un imprevist i necessites 
diners en efectiu, porta’ls el teu 
objecte de valor, aconsegueix di-
ners i recupera el teu objecte més 
endavant.

Aprofi ta les diferents i continua-
des campanyes i promocions que 
fan durant tot l’any, i ves  a conèixer 
la seva ampliada secció de joieria.

A Second Company trobaràs tot 
allò que necessites!

núm. 1843 del 16 al 22 de novembre
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NOVEDAD!

10,65€/m2

Por sólo

PORCELÁNICO
IMITACIÓN MADERA
23x120cm
1a calidad
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AZULEJO GRAN
FORMATO
30x90cm
1a calidad

PORCELÁNICO
30x60cm
1a calidad
Textura piedra
natural

por sólo8,18€/m2

por sólo8,18€/m2
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte

17
de novembre

18 h // 
Des de la Plaça Santa Anna 
fins a la Plaça Santa Maria 
(Mataró) //

GEGANTS I CAVALLETS,
PER CÀRITAS

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

'Los gavilanes'
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.

Viven + Soul Aside + Virgen
Divendres 16 novembre / 21 h /Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Ant.: 7€. Taq.: 10€.
Triple concert, on els mataronins 
Viven presenten el seu segon disc 
'Las tripas y el lodo'.

The Cabrians
Divendres 16 novembre / 22 h / 
Can Fugarolas (c. Toló, 8. Mataró).

Concert de la banda mataroni-
na, dins el 5è Aniversari de Can 
Fugarolas. A continuació, PD 
Cristina Chaves & Don Tempo. 

Òscar Torres i Carlitos Miñarro
Dijous 22 novembre / 21 h / Cafè 
de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) 
/ Taquilla inversa
Concert del cantautor rumbero 
mataroní Òscar Torres, acompa-
nyat pel targarí Carlitos Miñarro.

Rapsusklei
Divendres 32 novembre / 22 h 
/Sala Clap (c. Serra i Moret, 6. 
Mataró) / Ant.: 12€. Taq.: 15€.
'El Niño de la Selva' porta els seus 
nous temes i l'habitual repertori de 
clàssics, amb el seu estil particular 
de rimes poètiques.

TEATRE I DANSA // 

'Fairfl y'
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.

Teatre: 'Non Solum'
Dissabte 17 novembre / 21 h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
19 €. Taquilla: 25€. 
Una comèdia existencial, amb Sergi 
López, dirigit per Jorge Picó.

'Carrusel'
Diumenge 18 novembre / 19 h / 
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró)
Espectacle de la Cia. Pàmboliteatre.

Guia cultural

A Mataró fem festa al vol-
tant de les nostres fi gures, 

amb una gran població de ge-
gants i també altres elements 
com els Cavallets de Mataró. 
També som de donar contin-
gut a les festes i això és el que 
passarà dissabte, quan diferents 
gegants i els Cavallets de la ciu-
tat sortiran al carrer en una 
passejada festiva dins els 
50 anys de la Fundació de 
Càritas Interparróquial de 
Mataró. Sortiran de la Plaça 
de Santa Anna i arribaran a 
Santa Maria on hi haurà ballada 
fi nal i xocolatada. 
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INFANTIL // 

Biblioteca Antoni Comas 
(c. Prat de la Riba, 110. Mataró) 
Divendres 16 novembre / 18 h: 
BiblioLab 'Espurnes', per a infants 
a partir de 6 anys. 
Dimecres 21 novembre / 18 h / 
L'hora del conte: 'Brrrr! Quin fred!', 
una tria a càrrec de Sílvia Barragan. 

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró)
Divendres 16 novembre / 18 h: 
Club dels Setciències: 'Monstres i 
éssers fantàstics, quina por!', club 
de coneixements de 8 a 12 anys.

Dissabte 17 novembre / 11 h: 
Cinema infantil en català 'Tadeo 
Jones 2. El secret del rei Mides'. 
Dimarts 21 novembre / 18 h: L'hora 
del conte especial: 'Mestre Fabra, 
caçador de paraules', espectacle 
amb objectes i titelles. 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 16 novembre / 17.30 h: El 
conte de la rotllana 'Oliver i Patch', 
de Claire Freedman i Kate Hindley.
Dimecres 21 novembre / 17.30 h: 
Art Time 'Gent Gran, grans artistes', 
conte i taller d'activitats plàstiques.
Dijous 22 novembre / 17.30 h: 

Els Dijous a la Biblio... 'Un amic 
com tu', d’Andrea Schomburg i 
Barbara Röttgen.

'Big Bang. Astronomia i poesia'
Dissabte 17 novembre / 18 h / 
Dòria Llibres (c. Argentona, 24. 
Mataró)
Presentació llibre de Lola Casas, 
Jordi Lopesino i Gibet Ramon.

'Penjadors sensitius'
Diumenge 18 novembre / 12 h 
/ Can Marfà (Passatge de Can 
Marfà, 1. Mataró). Entrada lliure.
Visita i activitat familiar per a nens 
i nenes de 5 a 12 anys.

VERMUT MUSICAL /

'Sandra Bautista'
Diumenge 18 novembre / 12 h / Parc 
de la Llàntia (Mataró)
L'única fi nalista femenina del con-
curs Sona9 és la protagonista del 
concert especial dins dels actes 
del Dia Internacional contra la vi-
olència vers les dones.

FAMILIAR /

'Alícia al país de les meravelles'
Diumenge 18 novembre / 18.30 h 
/ Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Entrada: 8 €. 
Espectacle musical per a tots les 
públics, on descobrirem l'Alícia 
del segle XXI, que farà refl exionar 
sobre la relació amb els mòbils.  

núm. 1842 del 16 al 22 de novembre de 2018

Agenda 1843.indd   3 14/11/2018   17:33



TAULA RODONA /

'El vot, dret de ciutadania'
Divendres 16 novembre / 19.30 
h / Cafè de Mar (c. Santa Rita, 
1. Mataró)
Taula rodona amb Alba Cuevas, 
Arcadi Oliveres, Badia Bouia i 
Ruben Wagensberg. Organitza: 
Plataforma VotxTothom. 

11a xerrada-col·loqui sobre 
Sanitat: 'Urgències'
Dimarts 20 novembre / 18.30 h 
/ Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró)
Xerrada a càrrec de Laia Castillo, 
infermera del CAP de Rocafonda.

Monogràfi c J. S. Bach
Dimarts 20 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, 
2a part (1723-1750). El Bach director 
del Collegium Musicum".

CI-FI Club
Dimarts 20 novembre / 19 h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària de ciència-fi cció 
'Aquesta matinada i potser sem-
pre', de Manuel de Pedrolo.

'La Guerra de Successió'
Dimarts 20 novembre / 19 h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Conferència de Francesc Forn, his-
toriador i membre del CEAHM. 

60è Premi Iluro 2018
Dimarts 20 novembre / 19.30 h / 
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró)
Proclamació del veredicte del premi 
de monografi a històrica, humani-
tats i ciències socials. Conferència 
a càrrec d'Alexis Serrano, director 
de l’Arxiu Comarcal del Maresme.

'Oriol Junqueras. Fins que si-
guem lliures'
Dimarts 20 novembre / 19.30 h / 
Buc de Llibres (Muralla del Tigre, 
31. Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de 
l'autor, Sergi Sol.

'La comunicació positiva: clau 
per una vida més feliç'
Dimarts 20 novembre / 18 h / 
Sala Roser Carrau (c. Monserrat, 
8. Vilassar de Mar) / No socis 5 €.
Conferència a càrrec d'Aura Costa, 
fundadora d'Optimisme Vital. Aula 
d'Extensió Universitària.

'Tot el bé i tot el mal'
Dimecres 21 novembre / 19.30 h 
/ Auditori de l'escola Valldemia 
(La Riera, 122. Mataró)
Presentació de la novel·la de Care 
Santos, a càrrec de l'autora.

'Pompeu Fabra, el miracle de 
la ce trencada'
Dimecres 21 novembre / 19.30 h 
/ Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró)
Conferència a càrrec de Genís 
Sinca. Organitza: CNL Maresme.

Dijous del MEM: 'Detecció i 
prevenció de l'abús sexual en 
infants i adolescents'
Dijous 22 novembre / 18.30 h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Xerrada de Margarita Ibáñez, 
doctora en Psicologia. Organitza: 
Moviment Educatiu del Maresme. 

Buc de contes
Dimecres 21 novembre / 17.30 h / 
Buc de Llibres (Muralla del Tigre, 
31. Mataró)
Narració del conte 'El llop, l’ànec 
i el ratolí', de Marc Barnett i Jon 
Klassen.

XERRADES I LLIBRES / 

'España queda atrás'
Divendres 16 novembre / 20 
h / Saló de Pedra (c. Gran, 61. 
Argentona)
Presentació del llibre a càrrec del 
seu autor, Ramón Cotarelo.

'On bouquine!'
Divendres 16 novembre / 19 h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia literària en francès, sobre 
'Personne', de Gwenaëlle Aubry.

'Els límits del Quim Porta'
Divendres 16 novembre / 19.30 
h / Dòria Llibres (c. Argentona, 
24. Mataró)
Presentació del llibre de Josep 
Pedrals.

11è Col·loqui Història a Debat: 
'Mataró, història i patrimoni'
Grup d’Història del Casal (C. 
Bonaire, 25 Mataró)
Dissabte 17 novembre / 19 
h: 'Esteve Albert i Corp (1914-
1995), Idees i pensament'. 
20.15 h: Presentació del núm. 
97 (2016-2018) de la revista 
Felibrejada, número monogràfi c 
de l’onzè Col·loqui Història a Debat. 

VISITES GUIADES /

8a edició 48 hores Open Puig 
i Cadafalch 2018
Dies 17 i 18 novembre / De 10 a 
13.30 h / Des del Parc Central 
(Mataró) / Cal inscripció prèvia: 
urbanisme@ajmataro.cat
'El patrimoni de la Riera: Un torrent 
d'arquitectura al centre de Mataró'. 

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

VIII Fira de la Tardor
Dissabte 17 novembre / De 10 a 
20 h / Sant Pol de Mar
Nova edició de la Fira, amb mos-
tra d'ofi cis artesans, degustació 
de cerveses artesanes, infl ables, 
activitats i tallers infantils, cer-
cavila, xocolatada, xerrades, etc.

ATENCIÓ CIUTADANA

Telèfon d’Atenció 
Ciutadana 
Des de fora de Mataró  

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

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

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

> La Riera  La Riera, 48

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

> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47 

> Cerdanyola Pg. de Ramon   
 Berenguer III, 82  

>  Molins C. de Nicolau  
 Guanyabens, 23-25   

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

> Cirera C. de Cadis, 1

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

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

EMERGÈNCIES 112

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

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

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

Cicle de conferències 'Job, el 
creient rebel'
Dijous 22 novembre / 19.30 h / 
Locals de la parròquia de Sant 
Josep (c. St. Josep 18. Mataró) 
El Job des de l'Art: 'Les il-
lustracions de William Blake i el 
dolor en l'art'.  A càrrec de la Dra. 
Àngels Turón.

'Ensenya'm la llengua'
Dijous 22 novembre / 19.30 h / Dòria 
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre de Toni Beltran, 
amb la participació d'Antoni Jané, 
Núria Pera, Josep Puig-Pla i l'autor.

'Història evolutiva dels rituals 
funeraris'
Dijous 22 novembre / 19 h / 
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró)
Xerrada a càrrec d'Eulàlia Subirà, 
doctora en Antropologia (UAB).

'Flora Tristán, una fi lòsofa 
social'
Dijous 22 novembre / 19.30 h /
Buc de Llibres (Muralla del Tigre, 
31. Mataró)
Presentació del llibre de Conxa 
Llinàs Carmona.

'Joan Bauzà i Antònia 
Guanyabens: creació artística 
i vincles familiars entre Palma 
i Mataró (1876-1917)'
Dijous 22 novembre / 19.30 h 
/ Ca l'Arenas Centre d'Art (c. 
Argentona, 64. Mataró)
Conferència de Pere Capellà Simó.

Jornada: 'Les violències mas-
clistes als espais públics d'oci'
Dijous 22 novembre / 9.30 a 
13.30 h / CC Pla d'en Boet (c. 
Juan Sebastián Elcano, 6. Mataró)
Presentació del Protocol d'actua-
ció davant les agressions sexistes 
i sexuals als espais públics d'oci.

TALLERS I CURSOS //

Taller d'afectivitat i sexualitat
Inici: dv. 23 novembre / Dv. 16 a 
17.30h / CIDIE Fundació Ramon 
Rosal (c. Pintor Velázquez 66, 
Mataró). Inscripcions: 93.796.09.16.
Com evitar les relacions tòxiques.

RUTES I VISITES //

El modernisme a Mataró
Dissabte 17 novembre / 11 h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta urbana pels edifi cis més signi-
fi catius del modernisme mataroní.

FESTES I FIRES //

Fira de Tardor
Dies 17 i 18 novembre / Plaça de 
l'Ajuntament (Mataró)
Mercat amb parades que ofereixen 
productes ben diversos elaborats 
de manera artesanal com format-
ges, coques, xocolates, mel, embo-
tits... Activitats infantils.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró. 

www.totmataro.cat/gentgran
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Vacuum
Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (C. Argentona, 
64. Mataró). Inauguració: diven-
dres 16 de novembre aw les 19 h. 
Obra recent de Rosa Codina-Esteve.

Pau Viader
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Inauguració: diven-
dres 16 de novembre a les 19.30 h.
Dibuixos de tinta i ploma.

'Perecoll. Crisis'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins a l'11 de desembre.  
Escultura, pintura i aquarel·la.

'El sol i la taula'
Sala d'exposicions Can Palauet (c. 
d'en Palau, 32. Mataró) / Fins al 
13 de gener. Visita comentada a 
càrrec d'alumnes de l'escola Marta 
Mata: diumenge 18, a les 12 h.  
Exposició individual de l'artista 
Regina Giménez (Barcelona, 1966).

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró). 
Fins al 30 de novembre: 
• 'Artistes, arquitectures i 
biblioteques'.
Fins al 23 de novembre: 
• 'Pompeu Fabra. Una llengua 
completa'.

INAUGURACIÓ /

'L'art irreductible'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Inauguració: dijous 22 
de novembre a les 19.30 h. 
L'art irreductible recorda i subrat-
lla l’origen de l'Art Brut en l'àmbit 
de la malaltia mental i l'asil com 
a font primigènia.

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.
Diversitat de bolets dels boscos 
de la serralada Litoral.

Carles Cuscó. Senzilleses
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Fins al 2 de desembre. 
Exposició de fotografi es.

'Gabriela Almeida'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 29 de novembre.  
Exposició de fotografi es i pintures 
de Gabriela Almeida.

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'.

DE MONOGRAFIA HISTÒRICA,
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

“60 anys de Premi Iluro de Monogra�a 
Històrica”, conferència a càrrec d’Alexis Serrano, 

director de l’Arxiu Comarcal del Maresme

DIMARTS, 20 DE NOVEMBRE DE 2018 
A LES 19:30H

ACTE DE PROCLAMACIÓ
DEL VEREDICTE

60A CONVOCATÒRIA - 2018
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Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró). 
Fins al 16 de desembre:
• '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'.

Biblioteca Pública Antoni 
Comas (C. Prat de la Riba, 110. 
Mataró). 
Fins al 30 de novembre: 
• 'Dones, força, canvi': Fundació 
Vicente Ferrer.

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

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

'Navigare'
Museu Enric Monjo (Camí Ral, 30. 
Vilassar de Mar) / Inauguració: 
diumenge 18 novembre a les 12 h.
De l’artista Rafael Romero.

'Guinovart Matèric'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins al 5 de gener. 
Selecció d'obres de l'artista 
Guinovart, de la Col·lecció Bassat.

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.

www.korrmataro.cat
Melcior Palau 8, Baix 1a   Mataró (Barcelona)   93 798 08 45 / 638 55 63 44  info@korrmataro.cat

Estètica Científica i Benestar

Adéu a 
la Cel·lul i tis!

Estètica Científica i Benestar

TM

amb onesamb ones

Remodelació corporal

Greix localitzat

Cel·lulitis

Tensat de la pell

Reafirmació

LA SOLUCIÓ 
DEFINITIVA 
A LES TAQUES

Elimina les teves taques amb 
precisió gràcies a la crioteràpia.

des de

euros
29

consulta gratuïta 
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(dl 16-18 h). Relaxació (dt. i dv. tarda). 
Mandales (dt. 16-19 h).  Informàtica  
(dt. i dv. matí). Taller de memòria (dc. 
10-11.30 h). Ball en línia (dc. tarda). 
Anglès (dj. 10.30 h). Playback (dj. 
10h). El Quinze (dj. 16.30h). • Melé 
de petanca (dl. 9.15-12.30 h). • Jocs 
(cada tarda): Petanca, rummicub, 
cartes i dòmino. • Sopar-Ball, pe-
núltim dissabte de mes.

Associació de Gent Gran La 
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Divendres 16 de no-
vembre a les 17 h, Grup de Country 
del Casal de l'Havana. Dimarts 11 
desembre a les 17 h, Actuació mu-
sical del grup "Amics Premiataro".
 • Excursions: Dimarts 27 de novem-
bre, sortida a Rupit - Les Guilleries 
(preu 40 €). Dimarts 4 de desembre 
sortida "Fira de L'Avet" a Espinelves 
(preu 42 €). • Ball dimecres 16.30 
h a la Sala del Bar. • Activitats i 
tallers: Pintura a l’oli. Puntes co-
ixí. 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: an-
glès, català, conversa en anglès, 
club de lectura, taller de memòria, 
informàtica, taller de fotografi a, 
puntes de coixí, patchwork, pintura i 
dibuix,  pintura sobre roba, art fl oral, 
manualitats, punt de creu, tai-txí, 
qijong, seitai, gimnàstica rítmica, 
balls de saló, balls en línia, sevilla-
nes, castanyoles, country, claqué, 
caminades i caminades suaus. Coral.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

ACTIVITATS //

'Dret de successions i 
testaments'
Dimarts 20 novembre / 17 h / 
Casal de la Gent Gran de Mataró 
(Av. Gatassa, 25. Mataró)
Conferència a càrrec de Guzmán 
Clavel, notari. 

'El sexe es fa gran amb 
nosaltres'
Dimarts 20 novembre / 17 h / 
Casal Municipal de la Gent Gran 
de Molins (c. de La Mare de Déu 
dels Àngels, 16. Mataró)
Conferència a càrrec de les psicò-
logues Alba Llobera i Montse Roig. 

'Com afrontem el dolor'
Dimecres 21 novembre / 17 h / 
Casal Municipal de Gent Gran 
l'Havana (Camí Ral, 163. Mataró)
Conferència a càrrec del Dr. Josep 
M. Picaza. 

HISTÒRIA: 'Iran, la redesco-
berta d'un país únic'
Dimecres 21 novembre / 18 h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró Extensió 
Universitària. Conferència a càr-
rec de Toni Vives, divulgador de 
viatges i països extrems. 

Grup de lectura comentada per 
a gent gran
Dijous 22 novembre / 18 h / 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran: 
amb la novel·la "Sara i els silencis", 
de Maria Escalas.

CASALS //

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 

www.totmataro.cat/gentgran 

Sèniors

Emprenedors socials

Qualsevol innovació és produïda per 
les accions d'una o diverses perso-
nes emprenedores, que tenen una 
idea i la volen posar en marxa. La 
majoria de vegades una idea neix 
de forma espontània, com una en-
cesa de bombeta que de cop i vol-
ta il·lumina el cervell i mostra una 
realitat que encara no existeix però 
que és possible contemplar com un 
fet perfectament assolible.

Una altra forma de tenir una 
idea es produeix en compartir la 
d'una altra persona, amb la sufici-
ent credibilitat, per ser assumida, 
acceptada i compartida. Convertir 
però una idea en realitat requereix 
la intervenció de persones empre-
nedores, excessivament escasses, 
i sempre minoritàries. Moltes ve-
gades comparables a corredors de 
fons, capaços de fer una cursa en 
solitari, si es dona el cas.

Avui dia, però, qualsevol projec-
te innovador, requereix sobretot la 
intervenció d'un equip de persones 
emprenedores creatives i apassi-
onades, amb un plantejament 
multidisciplinari, amb la suficient 
complicitat, implicació i dedicació 
absoluta en les seves tasques de 
desenvolupament.

Fer possible una idea, com la de 
plantejar la creació d'una nova so-
cietat per a totes les edats, centrada 
en les persones i no en els diners i 
vàlida per a tothom, requereix un 
important canvi cultural, només a 
l'abast d'una minoria socialment 
conscienciada, que tingui les idees 
molt clares, sobre el que toca fer. 
Per no haver de començar de zero 
podeu llegir el llibre gratuït; http://
www.portalpremia.net/arxius/per-
sonalisme.pdf.

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

Gent gran

Gent Gran 1843.indd   2 14/11/2018   17:07



1P ISSA 1835.pdf   1   18/9/18   17:06



Apunts
psicològics

La psicologia 
interpersonal

Acabarem la Piràmide de les ne-
cessitats, recordant que Abraham 
Maslow va ser un dels pioners de 
la Psicologia Transpersonal (PT). 
Cal tenir en compte que hi ha una 
tendència a considerar la psico-
logia només a nivell clínic i tera-
pèutic. La PT té en compte totes 
les dimensions de l'Ésser Humà. 
Potenciar el darrer esglaó de la 
Piràmide. Podem veure que "anar 
al psicòleg no és perquè un sigui 
o estigui boig, sinó per moltes 
altres raons, com saber madu-
rar, conèixer-se...". Certament, 

"Vaig al psicòleg per saber com 
créixer més...". Podríem dir una 
psico-sana-logia. La importàn-
cia d'aquesta quarta força: la PT.

L'Esser Humà neix i creix cul-
turitzant-se. I "trans" vol dir anar 
"més enllà" de la corporeïtat (com 
percep el món) però a través de 
la corporalitat (com viu el cos). El 
transatlàntic va Amèrica però sol-
cant l'oceà. Cada cultura concep 
la corporalitat de forma diferent. 
Orient i Occident són els dos pul-
mons que respira la Humanitat.

Tota aquesta fondària (el darrer 
esglaó) és una dimensió a conrear 
si es vol ser humanitari, madur. 
Viure-la està a l'abast de tothom, 
com aprendre música. Però cal 

assaborir-la i posar-s'hi. Res cau 
del cel. El piano no és la música, 
com el cervell no és la vida, però 
cal piano i cervell, els instruments, 
per fer música i per viure. Piano 
i cervell són la corporalitat. I la 
corporeïtat percep quelcom més: 
la Vida. D'aquí la PSICOLOGIA 
TRANSPERSONAL.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat
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Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

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

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

EL TORRENT Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21
c. Torrent, 7 937 987 004
E. COLL Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30
Sant Josep, 30 937 904 340 
A. RUIZ-CARRILLO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
20,30. Diss de 9 a 14.   c. Alarcón, 41 937 901 517
L.M. SERRANO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a 20,30. 
Diss alterns 9 a 13,30. 
Rda. O’Donnell, 102 937 980 343 
ROMANCES Dl a Dv de 9 a 13,30 i de 16,30 a 
20,30. Ds. de 9 a 14h.
Av. President Tarradellas, 34 935 361 662
P. FARRÉ Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Ds. de 
9 a 14h  c. Esteve Albert, 43 937 578 491
C.I. DE LA PEÑA Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
21. Ds. 9 a 14h. Via Europa, 92-B 937 995 540
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Un 8 per 
cent més de 
tapes
Gastronomia: Redacció

 Un cop celebrada la Ruta de la 
Tapa a Mataró, entre els dies 18 a 
28 d’octubre, l'organització fa una 
valoració positiva d’aquest nou 
format de la Ruta de la Tapa que 
el Gremi d’Hostaleria i Turisme de 
Mataró i el Maresme ha organitzat 
per segon any consecutiu i que vol 
consolidar a la capital del Maresme. 
L’objectiu d’aquesta ruta era fer 
més participatiu el certamen en 
l'àmbit territorial i fomentar el 
consum de les tapes en general 
com a nou model gastronòmic en 
creixement. L’organització comp-
tabilitza en 16.500 les unitats que 
s’han servit al llarg dels deu dies 
que ha durat el certamen. 

Tot i això, la resposta del públic ha 
estat desigual en funció de diver-
sos factors. D’una banda, la dife-
rència horària entre les diferents 
tipologies d’establiment: bar, res-
taurant, restaurant-bar o comerç 
amb degustació. De l’altra, la se-
lecció de la tapa a servir que fa 
cada establiment. Enguany, però, 
el certamen s’ha vist marcat també 
pel mal temps que va fer el segon 
cap de setmana, fet que possible-
ment ha limitat el creixement pre-
vist. Aquest any hi han participat 
també 20 establiments de la ciutat.

Ruta exitosa

El Gremi ja està treballant en les 

novetats que inclourà per al 2019, 

entre elles el desdoblament de 

la ruta

taulataulaA taulataulataulataula
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Elaboració
1. Pela les albergínies, talla 60 làmines de 2 mm de 

gruix, sala-les i deixa-les suar. Fes les tires d’alber-
gínia al forn amb oli d’oliva sense que s’assequin i 
reserva.

2. Per preparar el farcit, ofega la ceba en oli fins que co-
menci a agafar color, afegeix-hi els alls i el tomàquet. 
Tapa-ho i cou-ho durant 5 minuts, destapa-ho i deixa-
ho coure lentament 20 minuts més. Afegeix-hi l’alber-
gínia, salpebra i cou fins que s’evapori. Reserva.

3. Sala la tonyina, marina-la i deixa-la blanquejar durant 
1 hora i posa-la a confitar en oli amb vinagre de poma. 
Coure-la al bany maria durant 20 minuts i reserva.

4. Per preparar el pesto, tritura tots els ingredients, 
excepte l’oli, fins a aconseguir una pasta. Emulsiona 
amb l’oli fins que aconsegueixis una barreja estable i 
reserva.

5. Munta els canelons ajuntant el farcit amb la tonyina i 
embolica’ls amb les tires d’albergínia. Acompanya de 
pesto i fulles d’alfàbrega.

• Albergínies

• Fulles d’alfàbrega

• Oli d’ oliva

Per al farciment:

• 500gr de pebrots 

escalivats

• 500gr d’albergínia

• 1,5kg de tomàquets

• 1kg de ceba

• 3 grans d’all

• 1dl d’oli d’oliva

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

CANELONS D’ALBERGÍNIA
I TONYINA

Mireia Anglada prepara uns canelons d’albergí-
nia i tonyina, una recepta divertida i alternativa 
als canelons tradicionals. L’albergínia és rica en 
fitonutrients, uns compostos vegetals que ajuden 
a eliminar els radicals lliures del cos, que danyen 
les cèl·lules de l’organisme.

Recepta patrocinada per: 

LA RECEPTALA RECEPTA
DEDE

26
Per a la tonyina confitada:

• 1 kg de ventresca
• 2 cs de vinagre de poma
• Oli de gira-sol
• All
• Llorer
• Farigola
• Bitxo
• Sal

Per al pesto:

• 40 g d’alfàbrega
• 30 g de pinyons
• 1cp de pasta d’umeboshi
• 1cp de shiro miso
• 1 all petit
• 30 g de julivert
• 1dl d’oli d’oliva

Ingredients (10 canelons)

núm. 1843 del 16 al 22 de novembre

El veganisme és tendència, a més de ser –segurament– la 
ideologia alimentària amb uns valors més clars de totes. 
Una opció que abracen cada vegada més persones i que 
té aplicacions i webs pròpies. Recomanem aquesta per 
com de completa és en tots els sentits. Aglutina des dels 
principis del moviment fi ns al respecte pel medi ambient, 
els animals o la moralitat en un ampli directori d'estu-
dis, el recull de les set regles bàsiques que ha de seguir 
el vegà o informació sobre els perquès d'aquesta opció. 
Reconfortant si n'ets, necessari si els vols entendre.

La web

provegan.info

El Gremi ja està treballant en les 

novetats que inclourà per al 2019, 

entre elles el desdoblament de 

la ruta
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Restaurant: Jordi Gomà

 El Seis Sentidos és el primer projecte a 
Catalunya d’un matrimoni alemany –Anja 
i Frank Löschmann– enamorat de la nostra 
terra. Un restaurant de cuina mediterrània 
i internacional on volen dedicar molts es-
forços a oferir el millor producte possible i 
de proximitat, però amb l’ambició d’arribar 
a ser molt més que això, ja que volen ser 
un punt de trobada de gent interessada 
a conèixer diferents cultures, interessos i 
llengües. En Frank és un enginyer que ha 
treballat per tot el món per a Volkswagen en 
l’àmbit de l’R+D. Actualment també ho fa 
amb la seva empresa (Sisteam) i això l’ha fet 
obrir-se molt a diverses cultures i formes de 
pensar, alhora que agafava coneixements 
de la gastronomia d’arreu. Aquesta passió 
pel menjar ha fet que, partint d’una base 
catalana i espanyola, es vagin introduint 
al Seis Sentidos plats o tocs d’altres cuines. 
A més, de cara a l’any vinent també volen 
fer música en viu, presentacions de temes 
culturals i taules rodones per impulsar el 
seu local com a nexe d’unió per conèixer 
i compartir. 

Seis Sentidos

AA taula

Tot a taula 3,4 seis sentidos.indd   2 14/11/2018   12:16



Aviat s'hi podran tastar plats francesos com la bulla-
bessa o el filet mignon. Els caps de setmana tindran 
suggeriments del xef, aprofi tant el millor producte de 
mercat, oferint plats fora de carta amb la possibilitat 
de fer un àpat complet entre 20 € i 30 €. Darrerament 
han afegit noves referències de vins i cerveses, per 
tenir més varietat i qualitat. També fora de carta 
tenen algunes seleccions limitades. 

Ideal per a àpats de Nadal
Ara que s’acosten les festes de Nadal, també orga-
nitzen àpats d’empresa i grups grans, amb menús 
de 23 € a 45 € amb tot inclòs. En els dies festius, més 
dedicats a la família, l’ambient serà més tranquil i 
adient, amb un servei agradable i proper, que fa tot 
el possible perquè els que han arribat com a clients, 
marxin com a amics. 

Diferents cultures,
mateix bon gust

Fa ben poc, per exemple, aprofitant la fes-
tivitat alemanya de l’Oktoberfest, van oferir 
plats representatius de la seva gastronomia, 
com el Kaiserschmarrn –unes delicioses pos-
tres austríaques i alemanyes que consistei-
xen en una massa semblant a la de les creps, 
dolces i gruixudes, amb diversos acompanya-
ments–, el Haxe –braó de porc amb xucrut– o 
el Roulade –un rotlle de vedella amb salsa de 
vi–, que també seguiran disponibles a la seva 
carta o menú. 

Tot és d'elabo-
ració pròpia

Terrassa i pàrquing gratuït: Són uns apassionats 

de la bona gastronomia i per això tot el que ofe-

reixen està elaborat al seu local, en el qual no no-

més han ideat un espai modern, ampli i agradable 

per als clients, sinó que també han donat molta 

importància a dotar-lo d’una cuina moderna i ben 

equipada. També tenen terrassa, ben adaptada 

per poder-hi menjar amb comoditat, i, per a tots 

aquells que pateixen per l’aparcament, ofereixen 

pàrquing gratuït als seus clients trucant-hi abans.

Dinar el menú de migdia, que busca una relació 
qualitat-preu ideal: Aquest menú, amb racions 

molt completes, inclou qualsevol tipus de beguda, 

postres i cafè. Paren atenció al més mínim detall, 

ja que les postres també són fetes a la seva cuina 

i han buscat el cafè que més els agrada per deixar 

els clients satisfets. Alguns dels plats que inclou el 

seu menú segons el dia de la setmana són la fide-

uada, la paella, el lluç amb samfaina, la caldereta 

de peix o el “vacío” argentí. Un menú que s'adequa 

al producte de temporada i de mercat.

Via Europa 98, Mataró.

 938 065 910  www.seis-sentidos.com

Horari: Dimarts i dimecres de 8.30 a 20 h, 

dijous i divendres de 8.30 a 23 h, dissabte 

de 13 h a 23 h i diumenge de 13 h a 20 h. Per 

Nadal, de dies festius només tanquen el 25.

Seis Sentidos

núm. 1843 del 16 al 22 de novembrenúm. 1641 del 19 al 25 de setembre de 2014núm. 1843 del 16 al 22 de novembre
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africaeme

guanya
el premi de
mueta

"Magdalenas de avena y espelta integral de 
limón y arándanos"

helen_moyendevivre

guanya
el premi de
la burguesa

"Lo único dulce del #fuckmonday"

margariera

guanya
el premi de
espinaler

"Tomàquets farcits d'arròs, tonyina, olives 
i tàperes"

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

Recordeu que per poder participar al con-

curs i aspirar als premis és imprescindible 

seguir a @totmataro a l'Instagram. Els pre-

mis es publiquen cada dimecres a la web 

Totmataro.cat

CONCURS

#totataula

Tot a taula 7,8 Instagram.indd   2 14/11/2018   12:24



ivan_balcam

guanya
el premi de
tasta tu

"No hay frío que se resista a un suizo 
calentito"

viajardecine

guanya
el premi 
eume

"No hay nada como un buen cordero 
salteado para matar el hambre"

núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

núm.1842 del 9 al 15 de novembre 2018

Opta a premis als establiments 
coŀ laboradors:

Aquesta setmana   
5 premis més!      

Tot a taula 7,8 Instagram.indd   3 14/11/2018   12:24



  

 fes-te soci ara
i tindràs la matrícula gratuïta!

FES-TE SOCI ARA I TINDRÀS LA MATRÍCULA GRATIS!!

PROMOCIÓ ESPECIAL del 16 al 25 de NOVEMBRE

piscina olímpica (50m)  
exterior climatitzada 

zona relax i solàrium amb 
accés directe a la platja 

2 piscines 25m cobertes  
i piscina d’esbarjo exterior 

activitats dirigides  

nou grup de tècnica  
de running

natació per a  
embarassades  
i post-part

novetats!

som el centre del teu esport

BLACK FRIDAY?

BLACK WEEK!

gimnàs amb equipament 
d’alta qualitat (cardio i 
musculació) i monitors 
qualificats

pista poliesportiva, sauna,  
esquaix, pavelló cobert...

Zumba, Ciclo-indoor, Aerosteps, Circuit càrdio, Estiraments,  
Tonificació, Pilates, Hatha ioga, Circuit tàbata, Circuit sènior,    
GAC (Gluti, Abdomen i Cames), TTC (Total Training Condition), 
Aiguagim, Cursets de natació, Natació adaptada i Aigua i salut

més informació a : 
la secretaria del centre

tel. 93.796.29.02  
www.cnmataro.cat

CNM_Anunci_BLACK_FRIDAY.indd   1 14/11/18   16:46



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

• RIERA, 17 · MATARÓ • 

www.win333mataro.com
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• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ • 

• RIERA, 17 · MATARÓ • 

www.win333mataro.com

La victòria en el derbi maresmenc dona el primer lloc al CH Mataró

núm. 1548
Del 16 al 22 de novembre de 2018

totel Esport
www.eltotesport.com
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MINUT ZERO

VICTÒRIA A L'OLÍMPIC 15 ANYS DESPRÉS. El Joventut Handbol 
Mataró va derrotar el Granollers a domicili. Un èxit del seu entrenador.

Opinió Agenda

Staff

Cugat Comas
Periodista Tot

En motiu del reportatge que vam 
fer la setmana passada sobre els 
50 anys del Palau Josep Mora he 
creuat conversa amb diferents 
protagonistes, sorpresos per la 
xifra rodona de la celebració. El re-
pàs dels "quinze" grans moments 
esportius que en Josep Gomà va 
preparar oferia un panorama inte-
ressant de bona part de peripèci-
es esportives que s'hi han viscut 
i el caràcter retroactiu de totes 
elles, amb domini de les fotogra-
fi es en blanc i negre que –sort en 
tenim– la feina d'en Santi Carreras 
per l'antic Iluro Sport ens permet 
que quedi com a llegat històric. El 
Mora és vetust, antic, ancorat en 
un temps en què el que ara es de-
nomina tècnicament com "hàbits 
de consum" eren uns altres i les 
instal·lacions esportives prima-
ven l'espai pel públic a la pròpia 
pràctica de l'esport. Un tècnic 
de l'Ajuntament em va dir que a 
Mataró teníem equipaments es-
portius 'vintage'. I l'expressió tro-
bo que fa fortuna.

Per si algú a hores d'ara desco-
neix l'abast d'aquest anglicisme, 
són set lletres capaces de capgirar 
la truita i que quelcom antic, vell, 
caduc passi a guanyar un cert va-
lor, encara que sigui des d'un punt 
de vista melancòlic. De recreació 
pretèrita. Els jerseis de Can Marfà, 
amb aquella corona, ja eren roba 
vella –però bona– quan jo era pe-
tit però de ben segur ara algú els 
aconseguiria col·locar com a roba 
vintage. El poder de la paraula.

És obvi que, a Mataró, fer repo-
sar les natges sobre les graderies 
del mateix Mora, de l'ara deno-
minat 'Municipal del Centenari', 
del velòdrom o de la Piscina 
Municipal –la pròxima instal·lació 
que farà mig segle, l'any vinent– 
es converteix en un exercici amb 
tints arqueològics. Però també 
ho és que, sense caure en el tel-
lurisme, aquests espais són espe-
cials i, amb cura, es podrien posar 
en valor. Amb imaginació, amb 
tocs moderns. Però mantenint el 
toc 'vintage'. 

Instal·lacions 'vintage'
Mataró té molts escenaris històrics com el Josep Mora

Personatge

CASA
HANDBOL 1a Estatal Mas.
JH MATARÓ - ESPLUGUES
Dissabte 17 | 18 h | Pavelló Teresa M. Roca
HOQUEI PATINS OK Lliga Plata
CH MATARÓ - VILANOVA
Dissabte 17 | 20:30 h | Pavelló Jaume Parera
BÀSQUET Lliga EBA
MAT. PARC BOET - MARTORELL
Dissabte 17 | 18:30 h | Pavelló E. Millan
MATARÓ FEIMAT  - SALOU
Diumenge 18 | 19 h | Palau Josep Mora
FUTBOL SALA 2a Divisió B
ALIANÇA MAT. - CARAGOL LLEIDA
Diumenge 18 | 16:30 h | Pavelló Teresa M. Roca
FUTBOL 3a Catalana
CIRERA - CERDANYOLA AEILL
Diumenge 18 | 12 h | Mpal. Cirera
FUTBOL 3a Catalana
MOLINOS - VILASSAR DALT
Diumenge 18 | 12 h | Mpal. Vista Alegre Molins
ATLETISME Circuit català de cros
49È CROS CIUTAT DE MATARÓ 
Diumenge 18 | Tot el matí | Circuit Cros

     FORA
FUTBOL 2a Catalana
MOLLETENSE - CE MATARÓ 
Dissabte 17 | 16:30 h | Mpal. Zona Sud 
HANDBOL Plata Estatal Fem.
SANT JOAN DESPÍ- JH MATARÓ 
Dissabte 17 | 18:30 h | Pavelló Salvador Gimeno
WATERPOLO Div. Honor Masc.
CANOE MADRID - QUADIS CNM
Dissabte 17 | 13:15 h | Real Canoe Madrid
WATERPOLO Div. Honor Fem.
MOSCARDÓ - LA SIRENA CNM
Dissabte 17 | 16 h | CN Moscardó Madrid

Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1548 | 2A ÈPOCA 

Telèfon: 937 907 098 
Fax: 937 554 106

redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com
Redacció: Josep Gomà 
Disseny: Joan Guillén
Col·laboren: Daniel Ferrer 
(fotos), Àlex Gomà, Jordi Gomà 
i els serveis dels clubs.
Edita: El Tot Mataró S.L.

el Esporttot
Jordi Fernàndez
Joventut Handbol Mataró

el Esporttot MINUT ZERO
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OK LLIGA PLATA 
MASCULINA

Assalten el liderat
4a jornada (10 de novembre)
Tordera - MATARÓ ....................................... 1-3
Maçanet - Vilafranca ................................ 3-2
Manlleu - Raspeig ...................................... 5-3
Alpicat - Sant Feliu ...................................4-4
Barça B - Arenys de Munt ......................... 1-1
Palafrugell - Taradell ................................ 3-2
Vilanova - Liceo B ..................................... 3-2

Classificació
MATARÓ 10; Vilafranca, Palafrugell i 
Vilanova 9; Maçanet i Barça B 7; Liceo B 
i Manlleu 6; Arenys de Munt, Taradell i 
Alpicat 4; Raspeig 3; Sant Feliu 2, Tordera 
0 punts.

Visita d'un dels perseguidors
Aquest dissabte, a les 20.30 h, el líder rep 
un dels tres equips que està a tan sols 
un punt, el Vilanova, un equip complicat 
que de ben segur obligarà el Mataró a 
oferir la seva millor imatge per guanyar. 
La temporada passada el resultat va ser 
de 3-3 i l'anterior el Vilanova va imposar-
se per 1-2. A veure si els de Larrea sumen 
tres punts que els consolidin al capda-
munt de la taula.

Buscant la quarta 
posició
9a jornada (9 de novembre)
Jonquerenc - Igualada ............................ 4-3
MATARÓ - Barberà ......................................6-1
Voltregà B - Vilanova B ............................3-5
Vila-sana B - Bigues i Riells B ................. 3-1

Classificació grup B
Vilanova B, 27; Igualada, 18; Voltregà B, 
15; Jonquerenc, 13; Bigues i Riells B, 12; 
MATARÓ, 10; Vila-sana B, 7; Barberà, 1.

Visita del Vila-sana B
Aquest dissabte a les 18.15 h, per com-
pletar una bona tarda d'hoquei, l'equip 
d'Albert Bou rep el Vila-sana B, a qui va 
guanyar a domicili per 1-2. La temporada 
passada el Vilasana B va perdre en les 
dues visites a Mataró, per 4-2 i 5-0. Una 
victòria podria servir per pujar fins a 
la quarta posició, ja que Jonquerenc i 
Bigues tenen desplaçaments complicats.

Va guanyar el derbi mares-
menc a Tordera i aprofita la 
punxada del Vilafranca

El Club Hoquei Mataró d'Albert 
Larrea continua amb la seva bona 
marxa a l'OK Lliga Plata i, després 
de guanyar a Tordera (1-3) en un 
partit dur, i aprofi tant la derrota del 
Vilafranca a Maçanet, va aconseguir 
encapçalar la classifi cació, tot i anar 
amb dues baixes, Xicota i Cantero, 
i jugar amb sis jugadors de pista.

L'equip mataroní va ser clarament 
superior durant tot el partit. Van 
marxar al descans amb un avan-
tatge de 0-2, amb gols de Cusachs 
i Oriol Lladó de penal. A la repre-
sa, tot i que el porter local va estar 
molt encertat, Romero ampliava la 
diferència als deu minuts (0-3). Els 
locals van fer l'1-3 quan faltaven tres 
minuts i això els va donar ànims per 
buscar el miracle, pressionant de 
valent, però els visitants van saber 
aguantar el seu avantatge.

L'equip, ple de confi ança. | D.F.

1  CP TORDERA

3  CH MATARÓ

CH MATARÓ: Sergi Grané, Gerard 
Cusachs (1), Adrià Martos, Eric Florenza, 
Pau Palacín (equip inicial); Oriol Lladó 
(1), Bernat Romero (1), Guillem Carbo-
nell, Jaume Gisbert (ps).

GOLS: 13' CUSACHS (0-1); 22' LLADÓ 
de penal (0-2); 35' ROMERO (0-3); 47' 
Rodríguez de falta directa (1-3).

El Club Hoquei Mataró és el nou 
líder de l'OK Lliga Plata

Lliga Nacional 
Catalana Fem.

El CH Mataró es retroba amb la victòria 

L'equip va fer un partit molt 
complert per derrotar el cuer

Tot i que ja es preveia un partit fàcil 
en la visita del Barberà, equip que 
tanca la classifi cació del grup B de 
Nacional Catalana i únic de tota la 
categoria que encara no ha guanyat 
cap partit, el CH Mataró va fer un 
partit molt seriós per retrobar-se a 
si mateix i trencar la mala ratxa de 
tres derrotes consecutives. A mitja 
part el resultat ja era de 3-1 amb 
els gols d'Adriana, Fontdeglòria de 

penal i Marta Soler.
A la represa, les mataronines 

van seguir dominant amb comodi-
tat, i dos gols més de penal –Milla i 
Lleonart– i un de Manzanares van 
servir per arribar al 6-1 defi nitiu. Ara 
falta veure si aquest triomf serveix 
per canviar la dinàmica de l'equip 
i fer una bona segona volta que 
permeti escalar posicions i acabar 
entre els quatre primers del grup, 
per entrar en la disputa pel títol i, 
per tant, l'ascens, tot i que aquest 
any es preveu més complicat.

6  CH MATARÓ

1  UEH BARBERÀ

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

www.eltotesport.com |  P. 3HOQUEI
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el Esporttot HANDBOL

29 GRANOLLERS B

33 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Dani Torvisco, 
Quico Sola porters; Pablo Vela (1), 
Manel Núñez (7), Jaume Pujol (9), Oriol 
Vaqué (8), Oriol Prat (4), Bernat Muñoz, 
Dani Aguilera (3), Jan Bonamusa (1), 
Sergi Fuster, Berenguer Chiva, Max An-
són, Benjamí Calvillo, Bernat Bonamusa 
i Javier Martín Gonzàlez.
PARCIALS CADA 5': 4-2, 6-5, 7-7, 
10-10, 11-12, 14-16 descans; 14-17, 16-20, 
20-23, 24-26, 26-28, 29-33. 

33 JOVENTUT MATARÓ

17 AGUSTINOS ALACANT

JH MATARÓ: Noemí Pérez i Laia Arge-
lich porteres; Ona Muñoz (9), Alisa Forné 
(1), Isa Latorre (3), Zara Verdugo (1), Clara 
Poo (5), Sandra Fargas (5), Maria Murillo 
(4), Irene Hernàndez (1), Sara Muniesa, 
Saray Romero (1), Berta Vives (2), Adriana 
Murillo (1).
PARCIALS CADA 5': 2-1, 3-5, 5-8, 8-8, 
12-9, 15-9 descans; 18-10, 20-10, 24-11, 
26-13, 29-15, 33-17.

Gran triomf davant l'equip de les 
promeses granollerines 

El Joventut va aconseguir una 
sensacional victòria a l'Olímpic de 
Granollers, un fet que no es produïa 
des de fa quinze temporades. Però 
els jugadors que dirigeixen Jordi 
Fernàndez i Sergi Rodríguez, van 
fer un partit sensacional derrotant 
un equip destinat a estar a la part 
alta de la taula.

L'equip granollerí va sortir fort 
(5-2 als 5 minuts), però el Joventut 
no va perdre els papers, es va fer 
fort en defensa i resolent bé en 
atac –destacant Jaume Pujol, Manel 

A un punt dels de dalt
8a jornada (10/11 novembre)
Esplugues - La Roca ..........................19-25
Granollers B - JH MATARÓ  .............29-33
Sarrià - Poblenou .............................. 32-24
Montcada - S.Esteve Pal. .................32-35
Sesrovires - Sant Vicenç .................28-25
OAR Gràcia - S.Joan Despí ..............23-25
Sant Cugat - Palautordera ............. 30-26
Bonanova - Sant Quirze ...................22-31
Classificació
Sesrovires, Sant Quirze, La Roca, Sarrià 
12, JH MATARÓ 11; Esplugues 9; Poblenou 
8; Montcada 7; Palautordera, Sant Cugat, 
OAR Gràcia i Sant Vicenç 6; Sant Joan 
Despí 5; Sant Esteve de Palautordera, 
Granollers B 4; Bonanova, 2.
Reben l'Esplugues, rival directe
El dissabte (18 h) visita de l'Esplugues 
un rival directe. El JH Mataró ha rebut 
10 vegades l'Esplugues, amb 3 derrotes 
i 7 victòries (la temporada passada per 
23-19).

Estan en la zona alta
8a jornada (10/11 novembre)
Amposta - La Roca ............................ 25-19
Sant Vicenç - Benidorm....................18-23
Sant Quirze - Puig d'en Valls  ........34-28
Elda - Lleidatana ...............................30-22
JH MATARÓ - Agustinos Alacant ....33-17
Dominicos - Mislata ............................21-21
OAR Gràcia - Sant Joan Despí ......... 11-18
Classificació
Sant Quirze i Elda 16; Benidorm 14; Puig 
d'en Valls 13; JH MATARÓ SYNERGIE, 
Amposta 12; Mislata 9; Sant Vicenç 8; 
Sant Joan Despí 7, Agustinos Alicante, La 
Roca i Dominicos Zaragoza 5; OAR Gràcia 
i Lleidatana 2.
Difícil desplaçament
El dissabte dia 17 el JH Mataró Synergie 
juga a Sant Joan Despí a les 18:30 hores, 
davant d'un rival que va a més. La tem-
porada passada es va guanyar 25-27.
ALTRES RESULTATS
1a Cat. Fem.: Rubí - JHM B 22-17; Riude-
llots - Llavaneres 21-17; 2a Cat: Rubí 
- JHM B 30-35; Cerdanyola - Llavaneres 
29-22.; 3a Cat: Polinyà - Llavaneres At. 
34-25.
Lligues Catalanes de Base: Cadet 
Masculí: Sant Quirze - JHM 28-22; Infantil 
Fem: Gavà - JHM 22-28.

Després de 15 anys guanyen al 
pavelló Olímpic de Granollers

L'equip femení del Joventut, que 
repetia a casa, va aixafar l'equip ala-
cantí per sumar la tercera victòria 
consecutiva. 

El partit va començar malament 
per a l'equip local que veia com les 
alacantines dominaven per 5-8 a 
l'equador de la primera part. Però 

les locals van anar agafant el ritme 
defensiu i corrent al contraatac, des-
tacant Ona Muñoz que va fer 5 gols 
en aquests quinze minuts fi nals de la 
primera part, i al descans el Joventut 
ja dominava de sis (15-9). 

A la represa el camí ja va ser fàcil 
davant un equip rendit a la superi-
oritat local. 

Núñez i Oriol Vaqué– i al descans va 
marxar ja per sobre (14-16).

A la represa l'equip groc-i-negre 
de seguida va agafar quatre gols 
d'avantatge (15-19) i ho va saber 
mantenir davant els intents lo-
cals. Quan faltaven cinc minuts i 
el Granollers es va posar a un (27-
28), dos gols d'Oriol Prat van res-
tablir la situació en un marge que 
va permetre arribar al fi nal amb 
certa comoditat davant la preci-
pitació dels granollerins.

 Tercera victòria consecutiva

PRIMERA
ESTATAL MASC.

Plata Estatal Fem.

L'equip està en ratxa. | D.F

Vaqué, destacat amb 8 gols. | ARXIU
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13 QUADIS CNM

6  WP NAVARRA

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret 
porter, Ramiro Veich (1), Pitu Puig (1), 
Marc Corbalán (1), Vìctor Fernàndez (3), 
Edu Mínguez (1), Lluc Bertran (1), Pol 
Daura, Àlex Codina, Pol Barbena (2), 
George Ford, Germán Yáñez (3, 1 de p.).
PARCIALS: 2-1, 3-2, 4-2, 4-1. 

DIV. D'HONOR        
MASCULINA

L'equip mataroní va sentenciar 
amb un parcial de 7-0

El Quadis CNM va superar amb gran 
solvència un rival, que era inferior, 
però que podia haver donat un en-
surt si l'equip local no hagués jugat 
amb la màxima intensitat.

L'equip local va manar sempre 
amb xuts exteriors i amb les juga-
des d'home de més. Dintre del ter-
cer quart l'equip visitant de la mà 
d'un dels seus jugadors dels Estats 
Units, va reduir la diferència a un 
gol (6-5). A partir d'allà el Quadis 
va començar a pressionar molt en 

El Quadis és quart
6a jornada (10 novembre)
Terrassa - Tenerife ............................ 23-10
Catalunya - Sabadell ............................ 7-11
Concepción C.Lineal - Canoe ............ 1-26
QUADIS CNM - Navarra ........................13-6
Mediterrani - CN Barcelona ................6-8
Barceloneta - Sant Andreu ................ 17-9
Classificació 
Barceloneta 18, Terrassa i CN Barcelona 
15; QUADIS CNM  i Mediterrani 12; Sant 
Andreu 7; Navarra 6; Sabadell 5; Canoe 4; 
Catalunya, Tenerife 3, Concepción 0.

Primer a Tenerife 
i després a Madrid
El Quadis jugava el dimecres dia 14 a 
Tenerife contra l'Echeyde, en partit 
del qual no podem donar el resultat 
en el moment de tancar l'edició,  i el 
dissabte 17 juga a Madrid (13:15h) con-
tra el Canoe. Són dos desplaçaments 
importants, que poden fer pujar el 
Quadis algun lloc a la taula.
Sempre és complicada la piscina ma-
drilenya del Canoe on l'equip mataro-
ní hi ha jugat 26 vegades i només n'ha 
tret 3 victòries (l'última la temporada 
2013-14, per 8-12) i 2 empats, un la 
temporada passada a 10 gols.

La Sirena està en un 
sorprenent 6è lloc

4a jornada (10 novembre)
LA SIRENA CNM - Mediterrani ............9-9
Sant Andreu - Moscardó ...................25-5
Concepción - Sant Feliu....................... 7-8
Zaragoza - Rubí ..................................... 7-8
Sabadell - Terrassa .............................20-6
Classificació 
Sabadell, Sant Andreu 12; Rubí i Sant 
Feliu 9;  Mediterrani, 7; LA SIRENA CN 
MATARÓ 4, Terrassa i Moscardó 3, Zara-
goza i Concepción 0.
Juguen dissabte a Madrid
La Sirena CNM, que no encadenava 
dos partits sense guanyar a la fase 
regular des del final de la temporada 
13-14, està situat en un sorprenent 
sisè lloc. Visita el dissabte a la tarda 
el Moscardó. Està clar que no pot 
fallar i s'ha de retrobar amb el triomf. 

Aixafen el rival de torn amb 
gran defensa i a la contra

Div.Honor Fem. La Sirena salva un punt al final

9  LA SIRENA CNM

9  MEDITERRANI

LA SIRENA CN MATARÓ: Gaby Stone 
portera, Laura Vicente, Helena Lloret 
(2), Lea Bachelier (1), Brigitta Games 
(1), Audrey Daule, Clara Cambray (2), 
Marta Bach (3), Maria Bernabé, Júlia 
Soler, Carla Graupera i Júlia Àvila (ps). 
PARCIALS: 3-4, 2-1, 1-3, 3-1.

El "Medi" dominava 6-9 dintre 
del darrer quart

La Sirena CNM, que ja comptava 
amb totes les seves jugadores es-
trangeres, va notar encara manca 
de cohesió i només va poder em-
patar a casa davant el "Medi", on 
juga la mataronina Roser Tarragó, 
que va marcar quatre gols.

L'equip barceloní va començar 
millor, però La Sirena va remun-
tar per avançar-se dins del segon 
quart. Amb alguns bons xuts exte-
riors que superaven Gaby Stone, el 
"Medi" es va posar per davant 6-9 
a l'inici del darrer quart. 

Les sirenes van treure caràcter i 
van igualar amb tres gols en jugada 
de superioritat de les mataronines 
Cambray, Bach i Lloret.

defensa, va recuperar pilotes i va 
fer mal a la contra, fi ns a comple-
tar un parcial de 7-0, entre el fi nal 
del tercer quart i l'inici de l'últim, 
amb alguns gols de bella factura. 

www.eltotesport.com |  P. 5WATERPOLO

Gran partit de Mario Lloret. | ARXIU
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El Futsal Aliança Mataró li va en-
dossar-ne set al Canet (1-7). Aquest 
triomf té molt de mèrit, ja que els 
locals fi ns ara havien guanyat tots 
els partits com a locals i a més en 
les darreres temporades els ver-
mells no havien estat capaços de 
guanyar a la complicada pista del 
verds. 

S’esperava un partit vibrant 
i molt igualat com tots els que 
han enfrontat en els darrers anys 

Recital del Futsal Aliança Mataró 
a Canet

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
Segueixen tercers
Després de la victòria al derbi, el Futsal 
Aliança continua ocupant la tercera 
posició a 3 punts del segon classificat, 
l’Hospitalet i a sis punts del líder, el CCR 
Castelldefels.

10a jornada (18 de novembre)
Aquesta setmana els mataronins tenen 
un "partit trampa" a casa davant el 
Caragol de Lleida, un equip nou a la 
categoria que es troba a mitja taula i 
que ja ha estat capaç de guanyar equips 
de la zona alta com l’Escola Pia Sabadell 
o el Natació Sabadell. El partit es jugarà 
diumenge a les 16:30 hores.

Victòria plàcida del femení
El femení del Futsal Aliança Mataró va 
derrotar 2 a 7 a l’Esparreguera a domicili 
en un partit plàcid. Ara són segones i 
estan a només un punt del líder, el Rubí.

1  CANET

7  FUTSAL ALIANÇA

ALIANÇA MATARÓ:  Isaac, Novo, Canal 
(1), Medina (2), Soler (1), Toure, Parés, Cee-
say, Tolrà (1), Chiheb, López (2), Del Barco.

Un empat  no 
satisfactori 
amb el cuer

L'equip al vestidor | Cedida

Empat dels groc i negres | arxiu

L’SPALL CFS Ciutat de Mataró acon-
segueix la seva quarta setmana 
sense perdre empatant 2-2 contra 
el Montsant. L’equip dirigit per Joan 
Serra va haver de treballar molt 
contra un equip que tot i anar cuer 
havia perdut els seus partits per 
la mínima o donant molta guerra 
als seus rivals.

aquests dos equips,  però els mata-
ronins van sortir molt concentrats 
i al descans ja tenien encarrilada 
la victòria amb un contundent 1-4.

A la represa el Canet va sortir 
amb ganes d’intentar la remunta-
da, però l’ 1-5 d’Alejandro Medina 
va desinfl ar l’entusiasme local. Ja 
amb els locals jugant amb porter 
jugador, Oriol López va fer el sisè i 
Alejandro Medina de cap va fer el 
setè després d’una bona passada 
del porter vermell Issac Fernández.
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*Afirmació vàlida per a BP Ultimate Dièsel amb tecnologia ACTIVE. El benefici s’aconsegueix a el temps i pot variar per diferents factors. Més informació amb bptellevamaslejos.com 

Descobreix més visitant
l’Estació de Servei BP Mataró
Av. del Maresme 1 - 08302 Mataró

.
AdBlue

 més

Els carburants BP Ultimate amb tecnologia 
ACTIVE ajuden a netejar el teu motor i et 
donen *  per dipòsit.

I a més, ara també t’oferim 

El millor programa 
per al millor carburant

6/9/18   11:03
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medicina interna . medicina làser

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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BASQUETBÀSQUET

El Cros Ciutat de Mataró ja 
frega el mig segle

Aquest diumenge és la tradicional cita del cros  a la 
nostra ciutat, amb la disputa de la 49a edició del Cros 
Ciutat de Mataró, que organitza el Grup Atletisme 
Lluïsos Mataró en el circuit de cros permanent al 
Camí dels Contrabandistes (darrere Mataró Parc).

Fins a 15 categories
Es disputaran quinze curses de totes les categories, 
des de les 9:30 h fi ns a les 14 h. Les de sèniors seran 
a les 12:15 h (femenina) i 12:45 h (masculina).

El cartell del Cros. | CEDIDA

El CVM Caliu guanya a Lloret i es consoliden segones

Important triomf del CV Mataró en el darrer partit 
de la primera volta de la fase prèvia del Campionat 
de Catalunya de Primera Divisió, que deixa l’equip en 
una meritòria segona posició. En un pavelló Euskadi 
amb gran ambient, les noies del Mataró Caliu no van 
fallar i des del començament del partit van anar gai-
rebé sempre per davant en el marcador. Van jugar 
Anna Ramon, Ivette Callorda, Marta Guerrero, Eva 

Victòria del CV Mataró Caliu. | DANIEL FERRER

Acebedo, Andrea Molinero, Montse Carvajal, Mariona 
Rubio, Andrea Jiménez, Alba Sánchez, Bea Cívico, 
Maria Garcia, Marta Claramunt i Violant Pérez.

Amb aquesta victòria l’equip es consolida a la se-
gona posició, amb 15 punts, 2 més que el Vall d’He-
bron i 3 més que Barberà. Per davant fi gura el GET 
Blume líder imbatut amb 20 punts. Recordem que 
els quatre primers equips després de la primera fase, 
es classifi quen per jugar la fase fi nal amb opcions 
d’ascens a la 1a Divisió Estatal. El cinquè és el Lloret 
i ja està lluny, a 6 punts.

Brillant presentació de tots els equips
Acabat el partit, es va fer la presentació dels equips 
federats i escolars del club, amb la presència de 
l’alcalde David Bote i la regidora d’esports, Marisa 
Merchan. Durant l’acte, el president del CV Mataró, 
Àlvar Julian, va recordar que el principal objectiu del 
club és formar esportistes i ciutadans amb valors.

Bon paper del CNM a la duatló 
de muntanya de Tavèrnoles

Els triatletes no paren. Inicien una nova temporada 
2019 sense que s'hagi acabat la 2018. El passat cap 
de setmana es va celebrar la primera prova de la 
Lliga Catalana de Duatlons de Muntanya a Tavèrnoles. 
Encara que no és l'objectiu principal de l'equip del CN 
Mataró, hi van competir dos representants:  Albert 
Ruz i l'Oriol Bruguera. El primer va tenir una actu-
ació molt destacada acabant el 7è de la carrera i 
2n sub-23 masculí amb un temps de 1:36:20. L'Oriol 
Bruguera va ser 45è amb un temps fi nal de 1:49:06. 

Els triatletes del CNM. | CEDIDA

www.eltotesport.com |  P. 7VARIS
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Victòria al Baix Llobregat. | CEDIDA

Després de la derrota sorpresa 
de la setmana anterior, el Mataró 
Feimat sabia que havia de guanyar 
a Cornellà per reemprendre la me-
lodia de la temporada allà on l'havia 
deixat. I suant i patint però ho va 
aconseguir. Els grocs van semblar 
dos equips en un. A les primeres de 
canvi es van mostrar amb dubtes i 
imprecisions i els del Llobregat van 
anar-se'n en el marcador fi ns i tot 
més enllà dels 10 punts d'avantatge. 

Els grocs volien i dolien però, a la 
mitja part la diferència es mante-
nia en els dos dígits (38-28), però 
la situació va canviar per a bé. A la 
represa l'equip va saber esmenar 
tot el que no funcionava, apujant 
el llistó de la tensió defensiva, amb 
més concentració i més bona se-
lecció de tir. Sobretot, però, hi va 
haver un canvi de xip que es va 
notar a la pista on a poc a poc i no 
sense batre's amb uns locals molt 
endollats van acabar capgirant la 
situació i retrobant la victòria, a 
domicili.

L'entrenador Charly Giralt valora 
que van "tenir molta fe per poder 
tornar a entrar al partit i també una 
mica de sort, que sempre compta".

72 CORNELLÀ

76 MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Solé (19) Viñallonga 
(3), Cabrera (3), Rodríguez, Ventura (12), 
Ariño (3), Romero (8), Tardío, Estany (14), 
Touré (14), Traver.

PARCIALS: 18-11, 20-17, 19-25, 15-23

El Mataró Parc Boet, sempre per davant a Castellbisbal

Nova victòria del Mataró Parc 
Boet, aquest cop a fora i contra 
un Castellbisbal que va intentar 
dur al partit al seu terreny, sense 
encert. De fet el matx no va tenir 
grans diferències però sí un intens 
color taronja durant tots els mi-
nuts de joc. L'equip d'Alberto Peña 
va saber imprimir un ritme alt al 

joc tan defensiu com ofensiu i, a 
joc obert, va tirar de la seva gran 
rapidesa per aconseguir superio-
ritats, transicions veloces i més 
opcions de tir.

El Castellbisbal va buscar un par-
tit més bregat sota el tauler, obli-
gant fi ns i tot als taronges a un can-
vi de sistema defensiu perquè els 

LLIGA EBA 
Grup C

El Quart atrapa 
l'Igualada
8a jornada (10 i 11 de novembre)
Castellbisbal- M. PARC BOET .......... 73-76
Tarragona-Valls ................................. 83-49
Quart-Igualada ................................... 71-68
Olivar-Salt  ..........................................90-77
Esparreguera-Calvià ........................84-73
Cornellà-FEIMAT MATARÓ ................ 72-76
Salou-Martorell ..................................58-79

Classificació 
Quart i Igualada són colíders amb 15 
punts; Tarragona, FEIMAT MATARÓ, 
MATARÓ PARC BOET, 14 punts; Olivar, 13 
punts; Esparreguera i Valls, 12 punts; 
Martorell i Castellbisbal, 11 punts; 
Cornellà i Salou, 10 punts; Salt, 9 punts, 
Calvià, 8

9a Jornada (17 i 18 de novembre)
La Lliga EBA depara per aquest cap 
de setmana dos partits propicis als 
pavellons mataronins. El MATARÓ 
PARC BOET rep dissabte a les 18:30h al 
Martorell a l'Eusebi Millan i diumenge a 
les 19h el MATARÓ FEIMAT rep el Salou 
al Josep Mora. Tots dos rivals són de 
la zona baixa de la classificació però 
les confiances excessives no són gens 
recomanables.

73 CASTELLBISBAL

76 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Puig (27), Merino 
(3), De Pree (7), Aza (7), Francisco (3), 
Duran (3), Tuxford (2), Forcada (4), 
MooreII (20).

PARCIALS: 20-24, 16-15, 16-18, 21-19

Bona victòria del Boet a fora. | DANIEL FERRER

El Feimat retroba la victòria 
remuntant a Cornellà

"gegants" del rival no els castigues-
sin en excés. El darrer quart va ser 
més controlat del que el marcador 
refl ecteix, ja que el Castellbisbal va 
arrodonir-lo a base de triples. A les 
fi les taronja, l'equip d'Alberto Peña 
va tenir com a jugadors franquícia 
a Miqui Puig i Moore, tots dos amb 
un 60 per cent en tir.

el Esporttot BÀSQUET
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LLIGA ESTATAL 
Femenina 2- A

Boet a mitja taula
6a jornada (10 i 11 de novembre)
Rioja-Cortegada ................................83-76
S.XXI-Ardoi .......................................... 46-52
Cerdanyola-Corunya  .......................53-57
MATARÓ P BOET-Avilés .................... 58-67
Celta-Horta ........................................ 69-53
Arxil-Barça ..........................................69-79
Ibaixabal-León ....................................72-61

Classificació 
Doble empat de Celta i Ardoi, 12 punts; 
ibaizabal, Barça i Rioja, 10 punts; Horta, 
Avilés i MATARÓ PARC BOET, 9 punts; 
León i  Cortegada, 8 punts; Segle XXI i 
Corunya, 7 punts; Cerdanyola i Arxil, 6 
punts.

7a Jornada (17 i 18 de novembre)
El MATARÓ PARC BOET  té dos rivals 
aquest cap de setmana. L'un la dis-
tància del viatge fins a Galícia i l'altre, 
l'esportiu, el Corunya. L'equip gallec és a 
la part baixa de la classificació i hauria 
de servir, aquest dissabte a les 16:30h, 
per recuperar el camí del triomf.

Desplaçament difícil

9a jornada (10 i 11 de novembre)
Roser-Girona  .................................... 52-56
Viladecans-Almeda ...........................57-68
Hospitalet-Terrassa  ........................ 58-64
GRESS MATARÓ- Tarragona .............74-65
Gramenet-Les Corts ......................... 48-51
Lleida-GrupBarna ..............................57-58
Bencriada-Sant Adrià .......................59-78
Sant Fruitós-Igualada .......................47-51

Classificació 
L'Almeda és líder amb 18 punts; Vilade-
cans i Girona, 16 punts; GRESS PLATGES 
MATARÓ, 15 punts; Roser i Hospitalet, 14 
punts; GrupBarna, Lleida i Igualada, 13 
punts; Sant Adrià i Bencriada, 12 punts; 
Les Corts, Terrassa, Gramenet, Sant 
Fruitós, 11 punts; Tarragona, 10 punts. 

10a Jornada (17 i 18 de novembre)
El GRESS PLATGES té un desplaçament 
complicat aquest dissabte a les 20:15h 
contra el filial de l'UniGirona.

Copa Catalunya

Derrota a casa. | D.FERRER

 L'Eusebi Millan va veure com l'Avi-
lés asturià s'enduia els primers 
punts d'estatal que s'escapen del 
fortí del Mataró Parc Boet. L'equip 
taronja no va tenir el dia i va veure 
com un equip més experimentat a 
la categoria aconseguia tapar totes 
les fuites i contemporitzar el joc 

fi ns a amarrar la sempre preuada 
victòria fora de casa. La creu va ser 
per les noies del Mataró Parc Boet 
a qui no va sortir cap dels plans 
per assaltar el control del partit.

La segona derrota consecutiva, 
consumada al fi nal amb un avan-
tatge visitant de 9 punts, deixa 
l'equip amb tres victòries de sis 
partits, a la meitat de la taula de 
Lliga Femenina 2.

El partit va ser nefast des de la 
línia de 3, amb només 5 encerts 
de 32 intents. L'equip no va estar 
còmode anant a remolc i, tot i la 
derrota, el partit d'Olga Ruano va 
ser més que destacat amb una va-
loració de 23 al fi nal.

74 GRESS PL. MATARÓ

65 TARRAGONA

GRESS P. DE MATARÓ: Domènech (3), 
Coll (14), Magriñà (12), Cobo (12), Molina 
(4) -cinc inicial- Cuní (5), Balmes, Murat, 
Elworth (4), Martínez i Solé (20)..

PARCIALS: 17-18, 19-14, 21-18 i 17-15

El Gress assegura un nou triomf

Victòria al Palau. | D. FERRER

El Gress Platges Mataró va assegu-
rar-se el triomf a casa. Les noies 
d'Àlex León van saber conjurar-se 
contra un Tarragona molt seriós 
que en cap moment els va donar 
treva i que, de fet, va dominar el 
partit sobretot als seus inicis. Poc 
a poc, però, les grogues van acabar 
revertint la situació per marxar als 

58 MATARÓ PARC BOET

67 AVILÉS

MATARÓ PARC BOET: Gibert (4), Diao 
(6), Andersen, Rodríguez (17), Claret (2), 
Llobet (11), Ruano (10), Massuet, Latorre 
(8).

PARCIALS: 12-16, 16-15, 13-18, 17-18

L'Avilés sorprèn el Mataró 
Parc Boet a l'Eusebi Millan

vestuaris per sobre i adjudicar-se 
també els dos darrers quarts.

Per Àlex León "la clau va ser 
l'encert en el tir exterior q ens va 
possibilitar obrir la defensa per 
trobar a les nostres interiors en 
bones posicions per anotar". Entre 
les grogues cal destacar el partidàs 
de Magriñà i Solé.

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

1   CE MATARÓ

1   EUROPA B

CE MATARÓ:  Oliver, Lluís, Kiku (Aitor 
Gonzàlez 60'), Dani, Isma, Aitor Vàz-
quez (Víctor Yustos 70'), Parri, Peque 
(Kique 46'), Marc Pascual, Toni Muñoz 
(Uri 60'), Pedro (Aleix Cirera 70').
GOLS: 45' DANI PRIETO (1-0); 47' Muñoz 
(1-1).

SEGONA
CATALANA

El cuer va demostrar bones ma-
neres i es va emportar un punt 
merescudament

El CE Mataró no va poder fer el 10 
de 11, ni tampoc aconseguir la seva 
sisena victòria en els sis partits ju-
gats al Municipal del Centenari, que 
deixa d'estar immaculat aquesta 
temporada. El fi lial de l'Europa, que 
era el cuer i estrenava entrenador, 
va demostrar bones maneres, ben 
col·locat tàcticament i va impedir 
que l'equip local pogués arribar 
amb molt de perill a porteria, i es 
va emportar un punt ben merescut. 

El Mataró jugant amb tres cen-
trals i els dos laterals molt oberts, 
intentava buscar passades llargues 
per superar la teranyina del centre 
del camp visitant i en els primers 
minuts Toni Muñoz va tenir dues 
bones ocasions. Però es va igualar 
la situació i l'ocasió més clara la van 
tenir els visitants, però una vaselina 
amb el porter local fora l'àrea va 
sortir fora per poc. Quan sembla-
va que s'arribava al descans sense 
gols, Dani Prieto va transformar 
una falta directa des d'uns quants 
metres fora l'àrea en el primer gol, 
amb un xut ras ajustat al pal.

Però a la represa, quasi en la 
primera jugada d'atac visitant, un 
centre-xut des de l'esquerre va sor-
prendre Oliver i va donar l'empat 
a l'equip visitant. L'equip local va 
tornar a portar la iniciativa, però 
deixant espais per al contraatac 
de l'equip visitant, que és el que 

Es manté la diferència

11a jornada (10/11 novembre)

SANT POL - Pubilla Casas ........................ 2-2
Llefià - Parc .................................................4-0
Sarrià - Valldoreix ......................................0-1
Singuerlín - Turó Peira ............................0-2
PREMIÀ DE MAR - Canyelles ....................3-0
Besós BV - Molletense .............................0-0
Mollet - Sant Andreu At. ........................... 3-1
CE MATARÓ - Europa B ............................... 1-1
Montcada - Young Talent .......................... 1-1
Classificació 
CE MATARÓ 28; Montcada i  Turó Peira 
23, Llefià 19; PREMIÀ i Mollet 17; Parc, 
Canyelles i SANT POL 16; Singuerlín  i  
Molletense  15; Sant Andreu At. 12;  Young 
Talent i Valldoreix 11; Sarrià 10, Pubilla 
Casas 9; Europa B i Besós BV 8.
12a jornada (18 novembre)
Molletense - CE MATARÓ (DS 16:30 h)
Toca retrobar-se amb el triomf
Després de la primera ensopegada a 
casa el Mataró ha de reaccionar a Mollet 
davant un equip de la zona intermèdia, 
però que a casa només ha perdut un 
partit. En l'última visita a aquell cam fa 
tres temporades, victòria per 1-2.

El Mataró puja al 5è lloc
L'equip juvenil del CE Mataró de Lliga 
Nacional va guanyar per 2-1 el Palamós 
en un partit en el qual els locals es van 
avançar per 2-0 a la primera part amb 
gols d'Eric Monjonell i Reda Zaroual. A 
la represa els empordanesos van reduir 
i van fer patir una mica, però els tres 
punts es van quedar a casa. 
El CE Mataró ara és 5è amb 21 punts, 
i la setmana vinent juga al camp del 
Gironès, que és 14è.

El Vilassar a dalt 
i l'Argentona a baix
El Vilassar va guanyar al camp de Can 
Vidalet per 2-3 i continua a dalt de tot 
igualat amb el Girona B amb 29 punts.
Per la seva part l'Argentona va perdre 
per 1-2 davant el Rubí i és penúltim amb 
6 punts.
Aquesta setmana el Vilassar rep La 
Jonquera el diumenge a les 12 hores i 
l'Argentona juga al camp del Girona B a 
la mateixa hora.

 Ja no estan immaculats a casa

Muñoz va tenir bones ocasions. | D.F

va estar més a prop de marcar en 
un parell d'ocasions molt clares. A 
l'altra banda un xut d'Aitor refusat 
pel porter i poca cosa més, en el 
primer partit en què l'equip local 
s'ha vist superat en la segona part 
per l'equip visitant.

 

Lliga Nac. juvenil

1a Catalana 
El CE Mataró goleja fora
L'equip femení va aconseguir un gran 
triomf per 1-5 al camp del Besós Trajana 
davant el Femení Manu Lanzarote 
que estava dos punts per sobre a la 
classificació. Cal destacar l'actuació de 
Barbara Montse Benítez que va marcar 
quatre gols, completant la "maneta" 
Judit Martínez. 
Ara l'equip groc-i-negre puja al 10è lloc, 
amb 8 punts. En la 10a jornada el pròxim 
diumenge rep el Seagull Badalona (8è 
amb 11 punts) a les 17 hores al Municipal 
del Centenari.

1a Catalana fem 
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1  CERDANYOLA AEiLL

4  MATARONESA

CERDANYOLA: Moreno, Mosquera 
(Àlex 56’), Valero, Albert, Almirón, Llop, 
Delgado (Simón 86’), Carrasco, Aitor 
Fernàndez, Ibra, Aitor Romero.
MATARONESA:  Palomino, Moya (Guti 
62’), Miguel, Nogales, Carlos, Aitor 
Rodríguez, Manga (Viladomiu 69’), 
Jonatan, Àlex (Othman 46’), Joan (Espín 
69’), Palanco.

1  ARENYS MAR

1  UD CIRERA

CIRERA: Toni, Karamba, Palau, Cristian 
R., Ximillo (Joel 51’), Yustos, Agus (Baba 
71’), Campaña, Gialuca (Aleix 55’), Izar, 
Frank (C.Flores 71’).

0  PLA D'EN BOET

2  LLAVANERES

PLA D'EN BOET: Jairo, Joel (Javi 78’), 
Mamadou, Charro, Carrasco, Valencia 
(Farissi 67’), Cortés (Alhagie 78’), Conejo, 
Cano, Adama (Marquett 67’), Lluc.

TERCERA
CATALANA

La Mataronesa va golejar en el derbi del 
Camí del Mig. Va obrir el marcador Palanco 
prop del descans, però quan es portaven 
pocs minuts de la represa va empatar 
Albert Martín. Aitor Rodríguez de falta 
directa va desnivellar el marcador per a 
l’equip, que anava de verd, amb un gran 
llançament de falta. Sergio Gutierrez i 
Roger Viladomiu, ja cap al final, van arro-
donir la golejada.

El Cirera només va sumar un punt tot i 
merèixer els tres. Es va avançar ja a la 
segona part amb un gol en pròpia porta 
local, però els arenyencs van empatar 
aviat. L'equip groc va prémer l’accelerador 
va estavellar pilotes als pals i va reclamar 
un penal, però el marcador ja no es va 
moure.

Gran partit a la vista

11a jornada (10/11 novembre)

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

Classificació 
Vilassar Dalt 28; MOLINOS 26, CIRERA i 
Vilassar B 23; Llavaneres 20; Santvicentí 
19; MATARONESA 17; CERDANYOLA, LA 
LLÀNTIA, Cabrils i Arenys 16; La Salut 
Badalona 14;  PLA D'EN BOET, Lloreda i 
Premià Dalt 12; Montsant 7, Masnou At. 3; 
Fundació Montgat 1.

12a jornada (17/18 novembre)
CIRERA - CERDANYOLA (DG 12 h) 
MOLINOS - VIlassar Dalt  (DG 12 h) 
LA LLÀNTIA - Arenys Mar (DG 12:15 h)
Masnou At.- PLA D'EN BOET (DG 12:15)
MATARONESA - Cabrils (DG 12:30 h)

Duel entre els dos primers a Vista 
Alegre-Molins i derbi a Cirera
Aquesta setmana tenim dos partits 
que sobresurten. A part del derbi de 
la jornada que es juga a Cirera, el gran 
partit de la jornada el tenim al camp 
del Molinos on reben el líder, amb la 
possibilitat de desbancar-lo si la victòria 
es queda a casa.
 

Molinos B també segon

9a jornada (10/11 novembre)
MATARÓ ATH .- ROCAFONDA ................ 4-2
MOLINOS B - L'Empenta ........................5-1
JUVESPORT - Tiana ................................ 1-3
JUVENTUS - Dosrius  .............................4-1

El Molinos B està seguint una marxa 
quasi paral·lela a la del seu A, amb un 
sol partit perdut i està en segon lloc, 
amb 22 punts a 3 punts del Calella. 
Juventus amb 17 tampoc està lluny.
Aquest cap de setmana un únic partit 
a Mataró: Rocafonda - Masnou At. B, el 
diumenge a les 12 hores.

La Mataronesa guanya el derbi 
del Camí del Mig per golejada

La Mataronesa, de verd, va golejar. | D.FERRER

4a Catalana

1  PREMIÀ DALT

3  LA LLÀNTIA

LA LLÀNTIA:  Joan, Yusupha, Andrada, 
Salvia, Paby, Traoré (Delfín 83’), Saiku, 
Jerreh, Ibu, Bilal (Guedes 78’) i Said.

L’equip groc-i-blau, que tan bé havia 
començat el campionat, va patir la quarta 
derrota seguida davant d’un bon rival 
situat a la zona alta, que es va avançar 
a la mitja hora i va sentenciar en temps 
afegit.

Tercer triomf seguit de l’equip verd. Ibu va 
avançar els llantiencs, però a poc del des-
cans va empatar l’equip local. A la represa 
l’equip mataroní va contenir i va saber 
resoldre amb velocitat i amb el segon gol 
d’Ibu i el de la tranquil·litat de Said.

1  LLOREDA

4  UD MOLINOS

MOLINOS:  Dani, Roca (Jordi Cano 57’), 
Ruben (Sergio López 70’), Artero, Isra, 
Keita, Bustos, Jorge, Aitor Moreno, Óscar 
(Batlle 70’) i Adrián (Chamarro 52’).

L'equip de Raul Santos va a tota màquina 
i suma 25 punts dels últims 27 possibles. 
Javi Bustos i Jorge Manrique van posar 
el 0-2 al descans. El gol badaloní va fer 
reaccionar de seguida els blanc-i-blaus 
que van resoldre amb gols d’Aitor Moreno 
i, de nou, Bustos.
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L’equip del Rugby Club Mataró va 
patir una altra contundent derrota 
en la sisena jornada de la Fase Prèvia 
de la Divisió d’Honor Catalana. Va 
caure per 63-6 davant del Químic 
ERC. La classifi cació està així: FC 
Barcelona Blau 21, Químic i Manresa 
19, Terrassa 9; RC MATARÓ 8; Sant 
Cugat 5, Badalona 1. Els quatre pri-
mers entren a la Divisió d’Honor. 
Aquest cap de setmana es tanca la 
1a volta i l’equip mataroní descansa.

Tornen els Estels amb el Campionat de Catalunya

Una informació de Club Vela Mataró
Els dies 17 i 18 de novembre se celebra el Campionat 
de Catalunya de la classe Estel, de Vela Lleugera, una 
competició que, des de feia uns anys, havia perdut 
força. La tasca diària de l'Escola Vela Mataró i el Club 
Vela Mataró, amb l'ajut incansable i apassionat del 
seu Secretari, en Jordi Esquerdo, ha refl otat l'Estel!  
Dia a dia, des de ja fa uns mesos i amb molta il·lusió, 
hem posat a punt les embarcacions i el material per-
què l'Estel torni a navegar! L'Escola ja compta amb 
el seu equip de regates, el seu capità i capitana: en 
Roger Boixet i la Nico Brassó. També, per descomp-
tat, amb els seus entrenadors: Josep Orriach i  Maggie 
Alonso. Joves, grans, homes, dones i persones amb 
diversitat funcional fa temps que en fem ús dels 

Una altra dura 
derrota del 
Rugby Mataró

L’equip masculí de l’Iluro HC va per-
dre per 1-8 davant el Can Salas, que 
és el líder del grup de la 1a Catalana. 
Els taronges són cuers sense haver 
puntuat i aquest dissabte buscaran 
la primera victòria a Terrasa, davant 
el Línia 22 HC, un equip que només 
té un punt. L’equip femení va perdre 
el seu primer partit per 3-0 davant 
el Júnior de Sant Cugat i està en 2n 
lloc de la taula. Aquest diumenge 
(12 h) juguen a casa contra l’Ègara.

Derrotes dels dos 
equips d’Iluro 
Hoquei Club

El passat cap de setmana es 
van celebrar els Campionats de 
Catalunya Infantils de Taekwondo. 
Pel Tonbal van guanyar dos ors, 
Diego García i Sergio García; Carlos 
Lucas, una plata; i cinc bronzes per 
Wail Eddehbi, Abel Moya, Aritz El 
Aluei, Adam Krissi i Ibrahim Samadi. 

Pel Hawarang or per Unai 
Jiménez i bronzes per Oriol 
Fàbregas, Héctor Fernandez, Lucas 
Guirao, Víctor Rodríguez, Mauro 
García i Lorien Gómez.

15 medalles 
entre Tonbal i 
Hwarang

vaixells, perquè aquestes embarcacions relativament 
senzilles, maques i dinàmiques, permeten un gran 
ventall de possibilitats.

Aquest Campionat de Catalunya pretén promocio-
nar els Estels i persevera en la línia de l'accessibilitat 
i la inclusió, segell de qualitat i fi losofi a que es perse-
gueix amb rigor a l'Escola Vela Mataró. L’organització 
posa a disposició embarcacions per a qui no en tingui. 
A més a més, s'ha volgut fer atractiu aquest campi-
onat, incorporant en el programa de dissabte, obert 
a tothom i no tan sols a les persones regatistes, una 
visita al Veler Bergantí Sirius i dues conferències a 
càrrec de Toni Tió, dissenyador de veles, creador de 
Toni Tió Veles i Anna Rovira, fi lla de Josep Rovira 
d'Indústries ROGA, creadora d'aquesta embarcació. 
Pensem que la història de l'Estel, nascut a Catalunya, 
és important donar-la a conèixer.

També comptarem amb un espectacle de mim: 
"Rigoletto", a càrrec de la companyia The Frapps, 
un sopar i un sorteig amb detalls proporcionats pels 
nostres col·laboradors i col·laboradores. 

El diumenge, en fi nalitzar el campionat i amb les 
classifi cacions ja en mà, farem l'entrega de premis 
amb una gran varietat de distincions: homes, do-
nes, persones amb diversitat funcional, la persona 
més jove, la més gran i, fi ns i tot, pels tres últims 
classifi cats/es! 

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

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

Ha nacido una estrella 18:00 (17, 18 i 19 nov.)     

El fotógrafo de Mauthausen 20:30 (17, 18 i 19 nov.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Malos tiempos en el Royale   16:00  19:15  22:00

      [dv.+dl.-dj.] 19:20       

Animales Fantásticos   16:00  18:00  19:00 22:00       

Mi obra maestra   16150  20:15  22:15       

Overlord 18:10  22:40          [dv.+dl.-dj.] 22:30       

Millennium 20:30  22:40       

Tu hijo 18:40  20:40           [dv. + dl.-dj.] 18:30  20:30       

Cascanueces y los cuatro reinos 16:15  18:15           

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

 [dv. + dl.-dj.] 19:30       

Infi ltrado en el KKKlan 22:30       

El fotógrafo de Mauthausen 20:20       

Pesadillas 2 16:00         [dv. + dl.-dj.] 17:40       

La sociedad literaria...  [dg.] 17:00          [dv. + dl.-dj.] 18:00       

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

Venom 22:40       

Increibles 2 (Cicle Cinc) [ds.] 16:15

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

Animales Fantásticos  12:00  12:30  16:00  18:10  19:00  20:00  

22:00  23:00  00:00  00:10 [exc. dt.] 21:00         [dt. VOSE] 21:00

 [En català] 12:15  15:45  18:40  21:35  00:20

Malos tiempos en el Royale  12:00  16:15  19:15  00:00

 [exc. dt.] 22:15         [dt. VOSE] 22:15

Colette  12:10  16:30  19:00  00:50

 [exc. dt.] 21:30         [dt. VOSE] 21:30

Overlord 22:40  01:00            [exc. ds.-dg.] 15:50

Millennium 12:10  16:20      [exc. dt.] 19:00  21:30         

 [dt.] 19:10       [dt. VOSE] 22:00

Bohemian Rhapsody 12:00  16:20  17:50  19:10  22:00  23:30

 [exc. dt.] 20:40         [dt. VOSE] 20:40         [VOSE] 12:20

Cascanueces y los cuatro reinos 12:10  16:00  18:15            

 [dv-dg.] 17:00

Hunter Killer          [dl.-dj.] 16:30  00:50

El fotógrafo de Mauthausen 15:50  20:15  22:30

Pesadillas 2 12:15  15:50  18:00  20:30  20:40

La noche de Halloween 00:50                 [dg.-dj.] 22:50

Escuela de fracasados 00:50

La casa del reloj en la pared 12:15

Smallfoot 12:15  15:50  18:10

Ha nacido una estrella 22:00                   [exc. dt.] 19:10 

Mascotas 16:00

La viuda alegre (opereta)  [dt.] 19:00

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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 Mataró en Comú Podem orga-
nitza per a aquest divendres a les 
19 h a l'Espai Gatassa el cinefòrum 
de la pel·lícula Alcaldessa, de Pau 
Faus. La cinta segueix els passos 
d'Ada Colau durant un any, des 
del moment en què deixa l'acti-
visme i inicia la candidatura de 
Barcelona en Comú fi ns al dia en 
què va ser investida alcaldessa de 
la capital catalana. 

A través del format videodiari, 
l'actual alcaldessa barcelonina  
comparteix amb la càmera els 
dubtes i les contradiccions que 
tot aquest procés li comporta. En 
paral·lel al seu relat en primera 

Cinefòrum sobre l'ascens d'Ada 
Colau a l'alcaldia

persona, la càmera s'endinsa sense 
fi ltres en les entranyes de la can-
didatura i en la campanya elec-
toral. Alcaldessa arrenca el juny 
del 2014, quan la cofundadora de 
la PAH decideix liderar un grup 
de persones vinculades a movi-
ments socials, partits d'esquerres 
i associacions veïnals per crear la 
plataforma ciutadana Guanyem. 

Segons Faus, és "una història 
de David contra Goliat, d'un mo-
viment ciutadà que vol guanyar, i 
la història d'un personatge que en 
molt poc temps ha de passar d'una 
banda a l'altra. La pel·lícula t'ense-
nya aquest recorregut i evolució".

  

Pregunta de la setmana
Amb quina coneguda actriu va 
estar relacionat el cantant de 
Coldplay?

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

Resposta del núm. 1836
"Mar adentro"

Guanyadors:
• Magia Lorena Estrada
• José García Giménez

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

Divendres es projecte 'Alcaldessa' a l'Espai Gatassa

núm. 1843 del 16 al 22 de novembre de 2018
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes

COLDPLAY: A HEARD FULL 
OF DREAMS

La història de dues dècades d'aquest 
quartet, amb molt de material inèdit i 
la càmera entrant entre bastidors i gra-
vant el dia a dia del grup. Un relat amb 
el segell estètic de qui també ha signat 
els grans clips de Coldplay.
Direcció: Mat Whitecross
Intèrprets:  Chris Martin (Documental).
115 min

BURN THE STAGE:
LA PELÍCULA

El documental sobre la banda de música 
infantil amb més èxit de la història, que 
va assaltar el mercat global amb un èxit 
que els va canviar la vida. Una història 
que farà les delícies dels seus fans.
Direcció: Park Jun-soo
Intèrprets:   BTS, J-Hope, Jeong-guk 
Jeon,  Nam-joon Kim, Seok-jin Kim.
86 min

ANIMALES FANTÁSTICOS: 
LOS CRÍMENES DE 
GRINDELWALD

La lluita al més alt nivell entre Grindel-
wald, que comanda un exèrcit de màgia 
negra que vol manar arreu, i dos amics, 
que per oposar resistència necessitaran 
demostrar que la seva unió és forta.
Direcció: David Yates
Intèrprets:  Eddie Redmayne, Jude Law,  
Katherine Waterston, Johnny Depp, 
134 min

MALOS TIEMPOS EN EL 
ROYALE

Set desconeguts que amaguen cadascun 
un secret passen una darrera nit en 
aquest hotel encantat, que amaga un 
passat enigmàtic. Són les últimes hores 
per buscar una difícil redempció.
Direcció: Drew Goddard
Intèrprets:    Chris Hemsworth, Jeff 
Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson.
141 min

COLETTE

La història de Sidonie-Gabrielle Colette 
duta al cinema. Aquesta francesa va 
sacsejar el París dels anys vint amb dues 
novel·les d'impacte: 'Claudine' i 'Gigi'. 
Aquí veiem com passa de ser una nena 
del camp a una estrella.
Direcció:   Wash Westmoreland.
Intèrprets: Keira Knightley, Dominic 
West, Denise Gough, Fiona Shaw.
112 min

EL DESENTIERRO

La irrupció d'una dona albanesa a Lle-
vant provoca que en Jordi comenci a 
esbrinar què va passar amb el seu pare, 
en Pau, a qui tothom ja donava per mort. 
La seva recerca es converteix en una 
lluita contra rellotge.
Direcció: Nacho Ruipérez
Intèrprets:  Leonardo Sbaraglia,  Michel 
Noher, Jan Cornet, Francesc Garrido.
90 min
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Justícia: Redacció-ACN

 El Saló Boda Mataró i Maresme 
desapareix tal i com se’l coneixia 
fi ns ara. La Unió de Botiguers de 
Mataró (UBM), organitzadora de 
la fi ra, farà un replantejament del 
certamen pel pròxim any per cre-
ar un nou format de fi ra adaptat 
als nous temps. El primer canvi 
serà la data i, a diferència del que 
havia passat fi ns ara, el mes de 
febrer de 2019 no hi haurà fi ra de 
casaments a Mataró. Aquesta es 
traslladarà al darrer trimestre de 
l’any i durant els pròxims mesos 
s’aprofundirà en la resta de canvis 
que es preveuen.

En aquest sentit, des de la Uunió 
de Botiguers es destaca la neces-
sitat de refl exionar sobre el mo-
del de fi ra i els actuals hàbits de 
consum, després dels 25 anys del 
Saló Boda Mataró i Maresme que 
s’han celebrat aquest 2018. A més 
del canvi de data, la nova fi ra tam-
bé presentarà nous horaris, nova 
localització, nou concepte i també 
un nou nom.

"Ens aturem per millorar"
El president de la UBM, Jordi Novo, 

La Unió de Botiguers anuncia que repensa per complet aquesta fira 
després de 25 anys

assegura que després de 25 anys 
“calia repensar la fi ra dels casa-
ments i celebracions per oferir al 
públic un producte adaptat a les 

El Saló Boda canviarà de dates, horaris, 
localització i nom

El Saló Boda, un dels estendards de la Unió de Botiguers, canviarà per complet  D.Ferrer 

actuals necessitats de consum, 
més modern, dinàmic i atractiu” 
En paraules de Novo: “ens aturem 
per millorar”.

La Unió de Botiguers de Mataró (UBM) celebra aquest 2018 
el seu 40è aniversari. Per celebrar-ho, l'associació prepara un 
programa fins al pròxim mes de febrer en el que ha anomenat 
'Trimestre del Comerç Mataroní', que inclourà activitats lúdiques 
adreçades a tota la ciutadania, una conferència acadèmica sobre 
la passió i l'entusiasme en el món de l'empresa, i una festa final 
per a tots els associats. 

El calendari d'actes s'enceta aquest dissabte 17 de novembre 
amb l'acte més festiu i al que l'UBM convida a tota la ciutadania a 
participar-hi. Durant unes hores, la plaça Santa Anna i la Rambla 
de Mataró es transformaran en un gran bosc de globus d'heli 
il·luminat de prop de 400 metres quadrats. A més, membres 
de la junta de l'entitat distribuiran més de 8.000 globus des 
de cinc punts del centre de la ciutat. Durant la jornada hi haurà 
també actuacions musicals i activitats paral·leles a la mateixa 
plaça de Santa Anna.
 
Després de la campanya de Nadal, tindran lloc els actes més 
oficials. El 31 de gener serà al Teatre Monumental el consultor 
i conferenciant motivacional Víctor Küppers, que explicarà la 
importància de la passió i l'entusiasme per assolir l'èxit empre-
sarial. Finalment, un altre espai emblemàtic de la ciutat, la Nau 
Gaudí, serà testimoni de la gran Festa del Comerç Mataroní, 
una festa-sopar de celebració dels 40 anys. 

Dissabte arrenca la celebració 
dels 40 anys d'Unió de Botiguers
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"L'altaveu d'Instagram és únic", diu Robert Azor, ge-
rent de la botiga Nins de Mataró. Amb quasi 17.000 
seguidors a Instagram, aquesta marca dedicada al 
públic adolescent femení ha aconseguit arribar a tot 
Catalunya i que joves de tot el territori coneguin al 
detall totes i cada una de les seves peces. "La clau 
és tenir un contingut adreçat a un públic molt ben 
definit", explica Azor.

No és l'única marca que està ampliant presèn-
cia digital. Botigues com Bobo Choses, Pell Tolrà, 
Moldumat, Ponys o Natural by Lila acumulen milers 
de seguidors a Instagram, la xarxa per excel·lència 
entre els més joves. I és que, cada vegada més, els 
clients busquen conèixer primer els productes amb 
calma i després comprar-los. I, tot i que la venda 
forta segueix sent presencial, una imatge de marca 
potent arrossega vendes.

Però, com es pot competir amb gegants com Inditex, 
que poden rebre, en només una hora de dilluns al 
matí i a través de la seva pàgina web, 249.000 co-
mandes a tot el món? "Tenint un producte propi i 
un públic molt ben definit, servint igual de ràpid i 
fent un embalatge igual d'atractiu", sentencia Azor.

Instagram, la xarxa reina

Amb mil milions d'usuaris, és la xarxa que connecta 
més bé amb els joves. Permet la venda directa i, des 
dels seus inicis, no ha parat de destinar esforços a 
millorar l'experiència per als venedors. 

Com sobresortir enmig d’un escenari en 
què cada vegada més es compra per 
Internet? Algunes marques mataroni-
nes estàn trobant la fórmula a través 

de les xarxes socials. I, de moment, funciona.

L'Instagram és una de les principals eines 'influencers'  D.F 

Botigues
'influencers'
Alguns comerços de la ciutat 
acumulen milers de seguidors 
a les xarxes socials. Consoliden 
així una tendència global.

REPORTATGE
Text: Anna Galdon

Fotos: Arxiu
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Per als comerciants, la clau de l'èxit és oferir bones 
fotografies, constància en les publicacions i temps 
per contestar a totes les preguntes i requeriments. 
“Cal dedicar unes hores cada dia a contestar comen-
taris”, explica Pilar Pérez, de Ponys. 

Però no només això. A banda de roba i productes 
per a la llar, a Instagram hi triomfen els productes 
per als més petits de casa. La botiga Ponys, dedica-
da al calçat infantil, va veure com pujaven els seus 
seguidors de forma exponencial després de fer un 
concurs amb un parell d’influencers. “El tema dels 
nens és un tema molt sensible i desperta molt d’in-
terès a la xarxa”, explica Pérez. 

Un altre contingut amb molta tirada és el dels víde-
os d’artesania o treballs manuals (els famosos “Do It 
Yourself”, que es traduiria com a “Fes-ho tu mateix”). 
Precisament en aquest àmbit es mou Joan Sàrries, 

Número de  
'followers' de 
marques de la  
ciutat  
 
Bobo Choses:       206.000 
Pell Tolrà:     74.700 
Natural By Lila:    61.600 
Modulmat Art:     20.100 
Ponys:       21.700 
Nins       16.900

de la botiga Moldumat: "Quan pengem coses artesa-
nes o fetes a mà despertem molt d'interès, perquè 
la nostra tasca és molt concreta i no la fa ningú".

Mostrar el que fan al seu dia a dia els ha permès 
créixer a Internet però, sobretot, ser coneguts a tot 
Catalunya: "Quan ve gent de fora del Maresme sem-
pre és perquè ens ha vist a Instagram", sentencia 

"Quan ve gent de fora del Maresme 
sempre és perquè ens ha vist abans 
a Instagram" 

- Joan Sàrries

Botigues
'influencers'
Alguns comerços de la ciutat 
acumulen milers de seguidors 
a les xarxes socials. Consoliden 
així una tendència global.
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Sàrries. Una visió que comparteixen la majoria de 
comerciants mataronins amb forta presència en lí-
nia. Una cosa positiva però, que, a la vegada, els fa 
replantejar la seva presència a Mataró.

Marxem del centre?
La majoria de comerços entrevistats per a aquest 
reportatge asseguren que la seva presència al cen-
tre de Mataró és cada vegada més circumstancial. 
"L'empresa em va bé, però la botiga no", explica 
Joan Sàrries. De fet, molts d'aquests comerços que 
han aconseguit captar clients en línia els passa pel 
cap la idea de "marxar al polígon" i disposar així de 
més espai a un preu més econòmic.

El centre, asseguren la majoria, ja no assegura 
trànsit de clients. "És el mateix riu, sense peixos", 
sentencia Azor des de la botiga Nins, ubicada al cor de 
la ciutat. I és que, després del tancament a principis 
d'any de l'última botiga d'Inditex, molts es pregunten 
quin ha de ser el model de comerç a desenvolupar.

Buscant un nou model
Segons dades de l'observatori de la Fundació Comerç 
Ciutadà, el centre té fluxos de visitants "elevats", 
però els comerços veuen com cada any disminueix 
el trànsit a marxes forçades. Alguns asseguren que, 
del mig centenar de persones que passaven pels seus 
establiments fa uns anys ara en queden una vintena.

Black Friday

Dues paraules irreconeixibles fa mitja dècada i 
que ja formen part del vocabulari de tots. Black 
Friday, el dia en què els nord-americans gaudien 
de grans descomptes perquè era l'endemà del 
dia d'Acció de Gràcies, s'ha convertit en una 
cita ineludible per al comerç català. 

Però, sobretot, s'ha convertit en una cita espe-
cialment marcada al calendari per als comerços 
digitals. Una setmana abans de la seva cele-
bració (aquest 2018 cau en 23 de novembre), 
els comerços de la ciutat preparen descomp-
tes i ofertes destinades a les vendes d'aquells 
dies. I les botigues amb forta presència en línia 
s'aprofiten de la seva tirada.
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La ciutat, asseguren, "ja no justifica per si sola 
l'estructura que necessita una marca". I encara més 
des que atrauen el client per xarxes socials cap on els 
interessa. La localització, doncs, ha perdut pes. No 
passa només entre els comerços locals. Ja fa temps 

molt bé en el sector alimentari però que no sembla 
tenir tirada entre el sector tèxtil o d'electrodomès-
tics. Amb productes com les fruites, les verdures o el 
vi, els clients valoren que siguin de proximitat però, 
segons els comerciants, amb la resta de productes és 
més complex. Principalment perquè és molt més difícil 
diferenciar-se quan es competeix amb els grans ge-
gants com Amazon, amb un producte igual o semblant, 
com passa per exemple amb els electrodomèstics.

L'altra opció és, d'acord amb els experts i co-
merciants, inspirar-se en models d'èxit, com el de 
Granollers. Tres d'aquestes botigues mataronines 
amb forta presència en línia (Pell Toldrà, Ponys i 
Nins) tenen també botiga a la capital del Vallès. "Té 
un centre urbà per on ve molt de gust passejar i on 
les grans marques es complementen amb els co-
merços de tota la vida", explica Azor, que afegeix: 
"S'han centrat esforços en el Tecnocampus, el Port, 
el polígon o el Mataró Parc, però no s'ha definit un 
model de comerç per al centre."

Un model d'èxit 
és Granollers: té 
un centre urbà 
per on ve molt de 
gust passejar i on 
les grans marques 
es complementen 
amb els comerços 
de tota la vida

que l'estratègia de grans marques com ara Inditex 
passa per marxar dels centres urbans i concentrar 
la venda a Internet o en centres comercials.

Proposta doble
Una de les vies per reactivar el comerç al centre seria 
la de potenciar el km 0, una fórmula que ha funcionat 

El salt al digital fa replantejar, doncs, el model 
presencial. Un no s’entén sense l’altre, diu el sector. 
Per als comerciants entrevistats, cal repensar el 
model perquè els visitants, sobretot de la resta de 
la comarca, tornin a veure el centre de Mataró com 
un pol comercial atractiu. Però, sobretot, “posar-se 
les piles”, en paraules dels implicats, i coordinar els 
agents involucrats per treballar tots cap a la matei-
xa direcció. 

Carrer Barcelona de Mataró  Daniel Ferrer 
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Habitatge: Redacció-ACN

 L'Ajuntament de Mataró ha em-
padronat, des del febrer del 2017, 
44 persones sense domicili fi x i 329 
persones que no van poder acre-
ditar la propietat de l'habitatge on 
vivien ni que hi estiguessin de llo-
guer. Són les dades del padró que 
recull un informe jurídic que va 
demanar l'Ajuntament de Mataró 
després que CiU, ERC, Volem, CUP 
i ICV-EUiA presentessin una pro-
posta per fl exibilitzar la normati-
va i eliminar algunes restriccions, 
com el fet que l'empadronament 
no caduqués mai –les persones 
estrangeres sense permís de resi-
dència l'han de renovar cada dos 
anys– o que amb menys d'un mes 
es pogués acreditar la residència 
d'una persona en un habitatge 
–la normativa fi xa un termini de 
tres mesos.

178 sol·licituds pendents
A les 44 persones sense domicili fi x 
empadronades se'ls ha adjudicat 
com a adreça la de la seu del ser-
vei de Benestar Social de Mataró 
"a instància dels professionals 
del servei". A més, actualment hi 
ha 178 sol·licituds d'empadrona-
ment més, encara pendents de la 

Alguns partits volien flexibilitzar la normativa del padró per eliminar algunes 
restriccions però un informe jurídic tomba la idea

valoració dels serveis socials.
Les dades del padró també reve-

len que, en el cas dels ocupes, en 
aquest mateix període s'ha rebutjat 
l'empadronament de 207 persones, 

Mataró empadrona 44 persones sense domicili 
fix i més de 300 ocupes des d'inicis del 2017

L'Ajuntament de Mataró ha evaluat un canvi normatiu que el secretari ha desestimat  Arxiu 

24 més van iniciar els tràmits però 
hi van acabar renunciant voluntà-
riament i hi ha 98 persones amb el 
seu cas en plena tramitació, encara 
pendent de resoldre.

En relació amb aquestes dues tipologies d'empadronament, la 
proposta d'alguns dels grups de l'oposició passava per dema-
nar que no fos obligatori el títol de propietat o el contracte de 
lloguer per poder-se empadronar, una situació que ja es dona 
actualment, com ha passat en els més de 300 casos existents.

Quan una persona no disposa d'aquesta documentació, explica 
l'informe del secretari municipal, i tampoc de cap factura de 
subministraments al seu nom, els tècnics municipals poden 
comprovar presencialment si la persona viu realment a l'habi-
tatge per validar la seva inscripció al padró.

També es demanava que no s'utilitzés el padró per combatre 
situacions com les sobreocupacions o que no sigui la Policia 
Local qui faci les gestions relatives a l'empadronament. També 
en aquests dos casos, el 'modus operandi' habitual de l'Ajun-
tament preveu que sigui així.

On sí que veu inconvenient l'informe del secretari és en el punt 
on es demana que el reconeixement de residència es faci en 
un termini curt i mai superior a un mes, ja que la normativa 
fixa que en qualsevol cas aquest termini màxim haurà de ser 
de tres mesos. Tampoc s'accepta que la caducitat de l'empa-
dronament sigui la mateixa per a tothom, ja que els estrangers 
sense permís de residència de llarga durada han de renovar el 
padró cada dos anys.

Demanaven que no fos obligatori 
el contracte
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Els grans reptes de la televisió, a debat

El Tecnocampus acull una nova edició del Dia Mundial amb el periodista 
Roger de Gràcia i un format de magazine

Empreses: Redacció

  La televisió segueix reproduint 
els estereotips de gènere presents a 
la societat? Les noves plataformes 
de distribució de continguts ga-
ranteixen una més gran pluralitat 
de continguts? Més enllà d’esde-
venir youtuber, quins altres perfi ls 
professionals requerirà el mercat 

en un futur proper? 
Són tres de les preguntes que, 

aquest dimecres 21 de novembre 
a partir de les 10 del matí, es farà 
el Dia Mundial de la Televisió a 
Mataró, que per cinquè any con-
secutiu organitza el Tecnocampus 
junt amb la productora audiovisual 
Clack, i que enguany tindrà pre-
cisament un format de magazine 

televisiu: el presentarà el perio-
dista Roger de Gràcia, responsa-
ble del programa Estat de Gràcia 
cada tarda a Catalunya Ràdio, i 
comptarà amb música en directe 
de la banda Yellow Street Corner.  

Durant les dues hores de pro-
grama seran dalt de l’escenari de 
l’Auditori del Centre de Congressos 
analistes, crítics i professors 

AMB EMPENTA
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El Dia Mundial de la Televisió és una celebració internacional 
impulsada el 1996 per l’Assemblea de les Nacions Unides que 
se celebra el 21 de novembre de cada any, amb un especial 
arrelament a diversos països sud-americans com Mèxic, Perú, 
Xile, Paraguai, Argentina, Colòmbia, Uruguai, Equador, Bolívia 
i Veneçuela.

Una diada impulsada 
el 1996 per l’ONU 

universitaris com Marta Roqueta, 
periodista especialitzada en gè-
nere; Alejandra Palés, periodis-
ta i crítica de sèries de televisió 
al diari Ara i a Serielizados.com; 
Anna Tarragó, professora del Grau 
en Mitjans Audiovisuals; i Sergi 
Vicente, periodista i director de 
Betevé.

Un rànquing de propostes de 
ficció i de no ficció
De nou, durant el Dia Mundial de 
la Televisió es desvetllarà la tria 
del jurat del certamen en relació 
a les millors propostes televisives 
del curs 2017-2018. En aquesta 
ocasió, com en l’anterior edició, 
s’establiran dos rànquings: un per 
les millors propostes de fi cció i 
una segona classifi cació que farà 
referència als programes de no 
fi cció. També es repassaran les 
propostes més vistes, com és ha-
bitual, en una lògica estrictament 
quantitativa.

Aquest rànquing l’elabora un 
comitè d’expertes provinent de 
diferents universitats catalanes 
convocat expressament per a l’oca-
sió. El componen Núria García, 
del Departament de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona; Mariona Visa, profes-
sora de ‘Noves tendències a la te-
levisió i convergència digital’ a la 
Universitat de Lleida; Carme Basté, 
professora de diverses matèries 
relacionades amb la televisió a 

la Facultat de Blanquerna de la 
Universitat Ramon Llull; i la ci-
tada Anna Tarragó, professora a 
TecnoCampus i a la Universitat 
de Barcelona.

Els formularis per assistir 
al Dia Mundial de la Televisió 
a Mataró –l'entrada és gratu-
ïta– estan disponibles al web 
www.diamundialdelatv.com.
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Obres d'art de xocolata solidàries
Un grup de persones ateses per la Fundació El Maresme ha creat, a través d'un procés 
participatiu, les imatges per a les etiquetes del Torró d'en Santi d'enguany

Emprenedoria: Redacció

 La Fundació El Maresme i 
Nougat ja tenen a punt les no-
ves etiquetes per al torró d'en 
Santi d'enguany. Una col·lecció 
d'etiquetes molt especials que 
han sorgit del resultat d'un pro-
cés participatiu que es va dur a 
terme ahir i en què un grup de 
persones ateses per la Fundació 

El Maresme va pintar amb xoco-
lata. El resultat són més d'una 
vintena de peces que esdevindran 
imatge de les etiquetes del torró 
solidari d'en Santi. Una activi-
tat que es va fer a la planta bai-
xa de la pastisseria Nougat i que 
va comptar amb la participació 
d'un grup de nou persones de la 
Fundació El Maresme, que durant 
una hora i mitja van poder pintar 

amb xocolata desfeta seguint el 
model que els va mostrar el pas-
tisser Marc Albalate. 

Una manera única i original de 
plasmar l'esperit de la Fundació 
en aquest projecte solidari i que 
ha servit per posar segell al setè 
aniversari d'aquesta col·laboració. 
El torró de quicos amb la nova 
col·lecció d'etiquetes es podrà 
trobar a partir de la setmana que 
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Nougat es relaciona amb 
el seu entorn i es mani·
festa a favor del medi 
ambient i de la qualitat. 
A més, també aposta pel 
compromís social col·
laborant amb la Fundació 
El Maresme i fent servir 
productes de comerç just

L'espai de l'economia social

Guies didàctiques d’economia  
solidària i el cooperativisme  
per al professorat
L’Esberla SCCL, entitat agrupada de Coop Maresme, 
elabora les “Guies didàctiques d’economia solidària i el 
cooperativisme per al professorat”

Economia social: Redacció 

 L’economia social i solidària 
(ESS) i el moviment cooperatiu 
són una alternativa real al model 
capitalista imperant. Aquest fet, 
juntament amb la importància 
creixent de l’educació transfor-
madora, crítica i conscient, està 
fent que cada vegada més es vulgui 
treballar el cooperativisme dins 
les aules dels centres educatius.

D’aquesta voluntat, estan sor-
gint una sèrie de necessitats de 
formació i d’acompanyament per 
part del professorat que no acaben 
d’estar cobertes. La «Guia didàc-
tica de l’economia solidària i el 
cooperativisme per al professorat» 
s’ha creat per donar suport i eines 
al professorat, així com per apode-
rar-lo, a l’hora de treballar l’eco-
nomia alternativa dins les aules.

Les guies van orientades als 
docents d’ESO, batxillerat i for-
mació professional que vulguin 
educar i fomentar l’ESS dins les 
aules i/o crear una cooperativa 
d’alumnes dins el centre educatiu. 
En total s’han elaborat tres volums 

d’aquestes guies, que toquen les 
següents temàtiques:

- Marc teòric de l’economia so-
cial i solidària i el cooperativisme

- Marc teòric i pedagògic de les 
cooperatives d’alumnes

- Dinàmiques i activitats per 
treballar l’economia social i soli-
dària i el cooperativisme

A més, actualment Coop 
Maresme ja treballa amb diversos 
centres educatius de la comarca 
per difondre els valors de l'ESS 
entre els més joves, mitjançant la 
realització de diferents activitats. 
Rutes cooperatives, tallers d'intro-
ducció a l'ESS, acompanyament 
a la creació de cooperatives, són 
algunes de les activitats que ofereix 
Coop Maresme als centres educa-
tius de la comarca del Maresme.

Pots descarregar o consultar les 
guies a la pàgina web  www.coop-
maresme.cat/recursos

Informació de contacte
www.ateneucoopmaresme.cat 

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

ve a la pastisseria Nougat, del qual 
es preveu que se n'elaborin unes 
vuit-centes unitats. A més, la pas-
tisseria col·locarà a finals d'aques-
ta setmana un mural on es podran 
contemplar durant tot el Nadal 
les làmines originals amb xoco-
lata creades per les persones de 
la Fundació El Maresme.

Iniciativa consolidada
El Torró d'en Santi és una iniciativa 
solidària dins la qual la pastisseria 
Nougat destina directament 1 euro 
de cada venda a la Fundació. La 
voluntat del projecte és contribuir 
a donar visibilitat al Projecte Santi 
i als valors que promou pel que 
fa a la integració i millora de la 
qualitat de vida de persones amb 
discapacitat intel·lectual.

La Fundació El Maresme (pro 
persones amb discapacitat intel-
lectual) és una entitat d’iniciativa 
social sense afany de lucre que 
promou i impulsa la integració 
social i la millora de la qualitat 
de vida de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual de la co-
marca del Maresme i de les seves 
famílies. La Fundació procura 
donar resposta a les necessitats 
i demandes d’aquest col·lectiu 
organitzant una àmplia xarxa de 
serveis i centres que ofereixen una 
atenció amb continuïtat.

Empenta 3 i 4 1843.indd   3 14/11/2018   11:17



   

  

COMPRA-VENDA

VENDO CORTADOR Completo. 
637.400.853
COMPRO ANTIGÜEDADES: Todo 
tipo juguete antiguo, muñecas, 
geyperman, coches, trenes, 
consolas y videojuegos, objetos 
religiosos, militares, deportivos, 
libros, tebeos, cómics, álbumes 
de cromos, documentos antiguos, 
licores, puros, plumas y mucho más. 
Pasamos a domicilio. 627.937.101  

COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

ESTACIÓ. Magnífi c pis de 145m2. 
Balco de 15m2, 3 hab, 2 banys. 
Com per estrenar! Pk Inclòs. 
93.798.00.50
CENTRE-PLAJA. A cinc minuts 
de la platja. Planta baixa en venda 
68m2. 3 hab, 1 bany. Informi's!! 
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   

TRASPASSOS-LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cuina. 
Zona privilegiada. 639.703.037
LLOGO HORT ARGENTONA. 
619.804.415

TREBALL

URGE INCORPORAR 22 personas 
para puesto de trabajo con contrato 
indefi nido. Formación a cargo de la 
empresa, buen ambiente laboral y 
teléfono de empresa. Llamar para 
entrevista personal al630.593.341
SI ESTUDIAS O NECESITAS ganar 
un dinero extra, buscamos mujeres 
para formarlas en el departamento 
de atención al cliente de nuestra 
compañía.  No se requiere 
experiencia. 93.799.08.87

TREBALL

PRECISAMOS CONDUCTOR, PARA 

furgoneta, español. Imprescindible 

experiencia en empresa textil y en 

puesto similar. 650.343.555

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

ESPAÑOLA, RESPONSABLE. Vas 

just@ de tiempo... No te preocupes!! 

Yo cocino por ti!! Plancho tu 

ropa!!. Experiencia y Referencias. 

Disponibilidad horaria. 692.628.265

CHICO BUSCA TRABAJO lavaplatos, 

cuidado personas mayores, 

ayudante jardinero, ayudante 

mecánico. 631.146.145

SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza. 

674.863.892 /674.624.344

BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 

688.439.272

DONA AMB REFERÈNCIES 

s'ofereix per netejar. 617.897.060 

/93.105.82.15

BUSCO TRABAJO LIMPIEZA 8€/

hora. 661.148.359

BUSCO TRABAJO LIMPIEZA 8€/

hora. 634.971.660

BUSCO TRABAJO INTERNA o por 

horas. 664.013.889

BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 

niños, mayores. 625.768.957

SEÑORA BUSCO TRABAJO cuidado 

mayores. 698.879.543

CHICA BUSCA TRABAJO cuidado 

abuelos, canguro, limpieza. Por 

horas. 698.202.635

SEÑORA SE OFRECE limpieza, 

canguro, cuidado mayores. 

Experiencia y referencias. 

673.680.458

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

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, 

albañi ler ía ,  e lectr ic idad , 
fontanería, gas, pintura. Económico 
670.232.977
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja. 

Desembussos, fosses sèptiques, 
neteges tècniques, de basses, 
de piscines, sanejaments, 
omplim piscines, diposits de 
reg, manteniments, autoritzats 
per el transport de residus 
(ADR), inspecció claveguerem. 
93.750.20.71 /93.750.63.77
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 

Reparaciones, instalaciones. 
Agua, gas, electricidad y boletines. 
610.565.628 /93.799.64.77 
M U D A N Z A S ,  M O N TA J E , 

desmontaje de muebles. 20€/
hora. 698.645.233 /610.627.821 
WhatsApp
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 

electricidad, aparatos eléctricos. 
R e p a r a c i ó n  l a v a d o r a s , 
calentadores, calderas. 697.725.158
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 

607.480.942
MASAJES CHINOS. 656.606.738

núm. 1843 del 16 al 22 de novembre de 2018www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

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

INSTAL·LADOR AUTORITZAT. 

E l e c t r i c i ta t ,  A i g u a ,  G a s . 
669.067.869. info@rtornay.es 
WWW.MASAJESXING.000WEBHOSTAPP.

COM/GRANOLLERS
MUDANCES ECONÒMIQUES. 

692.021.141
INFORMÁTICO A DOMICILIO. 

607.665.679. Sergi.
WWW.MASAJESXINGMEI.COM

TAROT

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

CONTACTES

MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar 
de encuentro. 24h. 689.843.590. 
Piso privado.
FABIOLA 22 AÑITOS. 698.427.483
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

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

eltot

Econòmics
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Política: Redacció - ACN

 Fa més d’un any de la sentència 
del Tribunal Suprem que tomba-
va la planifi cació urbanística que 
l’Ajuntament de Mataró havia fet 
per a l’arribada del Corte Inglés i la 
Casa de la Cultura Popular. Mentre 
no es resolgui el litigi –l'Ajuntament 
va presentar-hi recurs–, la direcció 
del Corte Inglés es nega a asseure's 
a parlar amb el consistori per inten-
tar buscar solucions alternatives, 
com pretenia el govern municipal.

La Casa de la Cultura Popular de 
Mataró no es farà “a curt termini” i 
en el futur “tampoc” es farà al lloc 

L’alcalde reconeix que el diàleg amb l’operador és nul un any després de la sentència 
del Suprem que va tombar el planejament urbanístic de la zona

on estava previst, si es fa cas del 
que diu la sentència del Suprem. 
Ho va recordar l'alcalde de la ciu-
tat, David Bote, en la presentació 
de l'aparcament provisional que 
es farà al solar que havia d'acollir 
l'equipament amb la reconstruïda 
nau industrial, quan fa poc més 
d'un un any de l'anul·lació del pla-
nejament urbanístic a l'entorn de 
l'illa de Can Fàbregas i de Caralt. 

Una sentència dura

L'alt tribunal va considerar "ir-
racional" i "inversemblant" que 
l'Ajuntament hagués desmuntat 
peça a peça l'antiga nau catalogada 

El Corte Inglés no vol negociar amb Mataró

El gran solar, propietat d'El Corte Inglés, que segueix amb el temps aturat  Daniel Ferrer 

de Can Fàbregas per alliberar un 
solar per als grans magatzems i, 
posteriorment, pretengués fer 
reconstruir l'antiga fàbrica uns 
metres més enllà perquè acollís 
la Casa de la Cultura.

Tot i que en el seu moment el 
govern municipal ja va reconèixer 
que seria “molt difícil” reconduir la 
situació, Bote assegura que Mataró 
“no es rendeix” i batallarà “fi ns al 
fi nal” per fer possible l'arribada del 
Corte Inglés i, de retruc, la cons-
trucció de la Casa de la Cultura 
Popular. En aquest sentit, en el seu 
dia ja es va recórrer la sentència, 
encara sense resposta.

El Corte Inglés tenia ja feta la maqueta del centre de Mataró  Cedida  

Bote ha explicat que també s'ha 
intentat parlar amb l'operador co-
mercial però reconeix que el diàleg 
és nul: "Ens van dir clarament que no 
hi ha res a parlar fins que no hi hagi 
resposta del Suprem". Entretant, 
l'Ajuntament ha decidit condicionar 
el solar de la Casa de la Cultura 
com a aparcament en rotació, a 
demanda dels comerciants de la 
zona, que volen ser competitius.

Les dues parts no 
parlen

Ciutat núm. 1843 del 16 al 22 de novembre de 2018
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Justícia: Redacció-ACN

 L'Ofi cina Antifrau ha arxivat el 
cas de les possibles responsabi-
litats polítiques en el sobrecost 
de l'obra de l'edifi ci del Rengle. 
L'edifi ci es va fer entre 2007 i 2011 
i va costar 26,3 milions, un 42% 
més del que s'havia pressupostat. 
Antifrau, però, no hi veu "respon-
sabilitat penal" de càrrecs públics 
i la seva investigació no aprecia 
"destinació irregular de fons pú-
blics" ni "confl icte d'interessos" 
o "activitats il·legals en la gestió 
de fons públics". 

D'altra banda, l'Ajuntament de 
Mataró es manté ferm en la con-
vicció que les empreses que van 
participar en els treballs –GPO i 
FCC– sí que van girar factures in-
justifi cades per un valor d'1,7 mi-
lions i manté oberta la demanda 
civil per intentar recuperar aquests 
diners. 

L'Ajuntament manté la demanda civil contra les empreses que van fer El Rengle per 
reclamar 1,7 milions de factures sense justificar

L'alcalde de Mataró, David Bote, 
celebra la "bona notícia" que con-
fi rma que es posa punt fi nal a la via 
penal a aquest 'serial del Rengle', 
després que també la fi scalia ar-
xivés el cas el 2016 en no veure-hi 

Antifrau arxiva el cas del sobrecost del Rengle

L'edifici del Rengle, a la zona homònima, d'origen polèmic pel seu elevat cost  Arxiu 

indicis de delicte. “Les responsa-
bilitats polítiques queden tanca-
des i ara el que falta es reclamar 
els diners”, es va felicitar l'alcal-
de, al costat de Juan Carlos Jerez, 
President de PUMSA.

L'edifici del Rengle, d'oficines i locals comercials, es va comen-
çar a fer el 2007 sota un pressupost de 18,1 milions, però quan 
les obres van acabar el 2011, les factures sumaven un total de 
26,3 milions: un 42% més. L'endeutament municipal que es va 
generar encara s'està pagant i el darrer pagament es farà el 2019.

L'anterior govern de CiU va dur el cas a Antifrau el 2012 per 
intentar depurar les possibles responsabilitats polítiques que 
se'n derivessin i el 2015 va arribar el cas a Fiscalia. També aquell 
any es va crear una comissió municipal per intentar aclarir què 
va passar. Arxivat per totes bandes el cas de possibles respon-
sabilitats polítiques es manté oberta la via civil perquè l'Ajun-
tament pugui intentar recuperar part dels diners del sobrecost.

L'Ajuntament de Mataró va interposar una demanda contra les 
empreses GPO –encarregada de la direcció de l'obra– i FCC 
–que és qui va executar els treballs– per reclamar 1,7 milions de 
factures que el consistori considera que no estan justificades. 
La demanda, segons fonts municipals, està acceptada a tràmit 
i segueix el seu curs habitual.

42

Les obres del Rengle van 
costar un 42 per cent 
més de l'import que s'ha-
via pressupostat

Una obra polèmica

Ciutat
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Política: Redacció

 El grup municipal de CiU, segon 
amb més seients al saló de sessions 
i exsoci de govern, està disposat a 
allargar la mà al govern munici-
pal per parlar dels pressupostos 
del 2019, però posa condicions 
sobre la taula. Després de votar 
en contra de l’aprovació inicial i 
en espera de reprendre contacte, 
Quim Fernàndez s’ha adreçat a 
l’alcalde Bote per si vol comptar 
amb CiU per intentar aprovar els 
comptes. Ho fan sense esquivar 
la crítica en cap moment i, asse-
guren, amb mentalitat de ciutat: 
“Nosaltres som aquí per treballar 
per Mataró i no per fastiguejar”, 
assegurava Fernàndez en un dinar 
amb la premsa. Altrament no com-
parteixen “l’alarmisme del govern 
amb la possibilitat de treballar amb 
pressupostos prorrogats”. 

Crítiques a l'estratègia
Des de CiU no creuen que buscar 
el seu suport sigui una prioritat 
per a l’actual govern, de qui cri-
tiquen fortament les formes. “Ha 
tornat una manera de fer provin-
ciana i clientelar a l’Ajuntament, 
sense visió global, amb el govern 
fent de Tío Gilito”, assegurava la 

El principal grup de l'oposició presenta les seves set condicions i critica que el govern 
municipal no hi hagi contactat

sempre explícita Isabel Martínez. 
Fernàndez també es va mostrar crí-
tic amb les negociacions obertes 
entre PSC i l’entorn dels comuns i 
va alertar del possible cas de trans-
fuguisme que, en la seva opinió, 
representa la unitat d’acció entre 
el regidor d’ICV-EUiA i les dues 
no adscrites.

Set prioritats de ciutat
CiU situa una sèrie de compromi-
sos “que han d’estar en el centre de 

CiU ofereix diàleg per aprovar els pressupostos

Els regidors convergents durant el dinar amb la premsa Cedida 

la negociació" i als quals no volen 
renunciar en cap cas. "En concret, 
són els temes que fan referència a 
la promoció de ciutat, a la formació 
de les persones i lluita contra l’atur, 
aposta per la cultura i l’esport, ti-
rar defi nitivament endavant el pla 
d’impuls del centre, planifi car les 
inversions que la ciutat necessita, 
més compromís amb accions ja 
aprovades o iniciades i recuperar 
els debats que el govern ha segres-
tat”, demanen des de CIU. 

- Una aposta més ferma i decidida per a la promoció de la ciutat 
i la seva activitat econòmica.
- Aposta decidida per la formació de les persones, tant per  
la seva promoció personal com a eina per lluitar contra l’atur.
- Apostar per la cultura –element d’identitat nacional i cohe-
sionador– i l’esport –formador en valors–, ambdós agents de 
promoció de ciutat i generadors de riquesa i llocs de treball.
- No posar més per excusa el pla d’impuls alhora de tirar en-
davant iniciatives al centre (atès que va amb molt de retard) 
i entrar a fons a actuar en qüestions com l’entorn de la plaça 
Gran i la plaça de l’Ajuntament.
- Inversions de ciutat, sense partidismes ni clientelismes, per 
posar la ciutat al mapa, malgrat que fins a les municipals del 
2019 es pot fer poca cosa més que redactar els projectes.
- Accions a realitzar, especialment les derivades dels diversos 
plans aprovats, i que requereixen seguiment.
- Recuperar els debats segrestats pel govern socialista. 

Els 7 compromisos que demanen
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Justícia: Redacció- ACN

 Serveis Funeraris Cabré 
Junqueras i la Fundació Hospital 
Sant Jaume i Santa Magdalena 
(FHSJSM) han signat un conve-
ni de col·laboració per posar en 
marxa dos programes específi cs 
per ampliar els serveis d’atenció al 
dol i per dur a terme diverses acci-
ons de sensibilització per generar 
una cultura del dol a la població 
de Mataró.

 El programa específi c d’atenció 
grupal s’orienta a la promoció i 
desenvolupament d’eines i com-
petències davant les situacions 
de mort i a oferir atenció psico-
lògica especialitzada a familiars 
i persones pròximes als difunts 
per diverses causes de morts i al-
tres pèrdues. Al llarg de l'últim 
trimestre del 2018, la FHSJSM re-
alitzarà activitats d’atenció grupal 
a persones que estan en situació 
de dol, específi cament per aquells 
col·lectius menys atesos (suïcidi, 
perinatal, accidents...) i per a per-
sones amb risc d’exclusió social.

 D’altra banda, el progra-
ma específi c de Sensibilització 
Comunitària al Dol i Pèrdues 
neix amb la voluntat de desen-
volupar eines i competències per 

Cabré Junqueras i la Fundació Hospital uneixen esforços per potenciar l’atenció 
i la sensibilització davant la pèrdua d'éssers estimats

adaptar-se a les situacions de dol. 
En aquesta línia es preveu cele-
brar una jornada de treball des-
tinada als proveïdors de salut del 
Maresme perquè puguin proporci-
onar eines per a la població.

Exposició a l'Ateneu
L’Ateneu de la Fundació Iluro acull 
des de dijous 15 de novembre una 

Per la cultura del dol i l'acompanyament

El Tanatori de Mataró, gestionat per Cabré Junqueras  Arxiu 

exposició única per entendre l’evo-
lució dels serveis funeraris a la 
ciutat de Mataró al llarg de l’úl-
tim segle. 

Entre els elements exposats 
destaca una carrossa funerària de 
principis del segle XX, una màs-
cara mortuòria i la recreació de 
les vetlles a domicilis particulars, 
entre altres.

Amb l’objectiu de potenciar la cultura del dol i l’acompanyament, 
el programa preveu facilitar l’aprenentatge d’aspectes bàsics 
del que implica un procés de dol a través de diferents tallers i 
xerrades. Entre ells, destaquen “El què i el perquè del procés 
de dol” (29/11) i “Els grups de suport al dol” (11/12), que se ce-
lebraran a la Fundació Iluro en el marc de l’exposició "Serveis 
funeraris, més de 100 anys", que s’inaugurarà el 15 de novembre.
 
“Proporcionar recursos, eines i acompanyament en moments 
de dol és un servei que des de Cabré Junqueras ens esforcem 
per oferir i promocionar. Per això mantenim, des de fa temps, 
una estreta col·laboració amb la Fundació Hospital. Cal seguir 
treballant per sensibilitzar la societat davant les diverses situa-
cions de mort”, afirma Josep Maria Cabré, president del consell 
d’administració de Cabré Junqueras.
 
En aquest sentit, el programa també preveu fer una selecció de 
llibres sobre maneres d'abordar diferents tipus de dol i proposar 
a les biblioteques de Mataró i a la Fundació Iluro que creïn un 
“racó de dol” amb material disponible en préstec.

Generar cultura del dol

Ciutat
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250 alumnes, a més de mestres, 
acompanyants i autoritats.

Alumnes premiats
En l'acte es van donar distincions 
a dos alumnes de cada un dels 
vuit nivells del Cangur i a dues 
noies i un noi que van partici-
par en la fi nal catalana del Fem 
Matemàtiques. Va merèixer una 
menció especial Bernat Dosrius 
(Escola Pia de Santa Anna), que va 
obtenir premi a la prova Cangur 
de Catalunya: va quedar dels 15 
primers entre els més de 13.000 
participants a 2n d'ESO.  Es va fer 
un esment especial de dos cen-
tres (Institut Damià Campeny i 
Col·legi Salesià de St. Antoni de 
Pàdua) per la seva participació 
en els diversos concursos de re-
solució de problemes.

La part central de l’acte va ser 
una conferència de divulgació 
matemàtica que va anar a càrrec 
de Sergio Belmonte, professor de 
secundària i membre de l'equip 
del Museu de Matemàtiques de 
Catalunya. | Red

 El Teatre Monumental va acollir 
el 5 de novembre la Festa de les 
Matemàtiques, organitzada per 
la coordinació local de les cone-
gudes proves Cangur i que servia 
per celebrar la participació dels 
centres de Mataró en aquesta ac-
tivitat i en altres de divulgació 
matemàtica. 

Bones dades per al sector mate-
màtic. Aquest any hi va haver 5.000 
assistents a l'exposició del Museu 
de Matemàtiques de Catalunya; la 
participació mataronina en la pro-
va Cangur va ser de 2.147 alum-
nes –amb un augment de més del 
60% respecte de l'any 2017–, i en 
el concurs Fem Matemàtiques, de 
617 alumnes. L'acte va congregar 
al Teatre Monumental prop de 

250 alumnes participen en l’acte i es premia l’alumne 
Bernat Dosrius pels seus resultats a la prova Cangur

Èxit de la Festa de les 
Matemàtiques a Mataró

 El regidor no adscrit de l'Ajun-
tament de Mataró Víctor Manuel 
Paramés no va deixar la disciplina 
de Ciutadans per motius electorals 
i de confecció de les llistes, com 
havia transcendit en un primer 
moment. En un comunicat, l'electe 
assegura que la formació taronja li 
va oferir "representar el partit com 
a cap de llista en una població de 
la província de Barcelona" al mes 
de juliol. El regidor assegura:  "La 
baixa de la militància es deu a unes 
discrepàncies profundes amb la 
direcció del partit a Barcelona, per 
uns temes que entenc que podri-
en ser susceptibles de vulnerar el 
codi ètic i el reglament intern de 
la formació i per no empantanegar 
la situació". 

Paramés deixa clar que el partit 
sí que comptava amb ell i el pro-
jectava com a alcaldable en un 
municipi de la província i limita 
a aquestes discrepàncies el motiu 
de la seva renúncia.

El ple municipal va donar comp-
te dijous del pas del regidor del 
grup municipal de Ciutadans al 
caràcter de no adscrit. Això propi-
cia que, al saló de sessions, el partit 
taronja passi de tres a dos regidors 
i que el darrer tram de legislatura 
tingui tres no adscrits.  | Red

El regidor deixa el partit 
per vulneració del codi ètic

Ciutadans volia 
Paramés d'acaldable 
en un altre municipi

Un moment de la Festa de les Matemàtiques

Víctor Manuel Paramés  Cedida 

 Cedida 

2

Era la segona edició 
d'aquesta festa, 
organitzada per la secció 
local del Cangur

Sección
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Curts de 15 minuts i fets a casa
Torna el Mercat del Film els dies 16, 17 i 18 de novembre a Can Gassol. Les projeccions 
de ficció són de màxim 15 minuts i realitzades o produïdes a Mataró

Cinema: Anna Galdon

 Torna el Mercat del Film i, amb ell, l’oportunitat 
de veure la producció audiovisual amb ADN mata-
roní. Un any més, la jornada de l’audiovisual posa 
en valor la producció local amb la projecció d’obres 
de creadors mataronins de diversos formats: des de 

curtmetratges a documentals passant per videoclips, 
spots o websèries, entre molts altres. Però a més, el 
Mercat del Film consolida enguany  l'emplaçament 
de Can Gassol. Organitzat pel col·lectiu Hotel Elèctric 
i el M|A|C, tot i tractar-se de la setena edició la pro-
posta segueix amb l’objectiu de sempre: oferir un 
punt de trobada dels creadors audiovisuals locals.

Divendres 16 de novembre / 20 h - Bruno (Jordi Estapé, 2018)
Projecció del curtmetratge escrit i dirigit pel mataroní Jordi Estapé, i produït per 200 Films i la 
Universitat de Ravensbourne (Londres). A continuació: Conversa amb director i actor principal 
de Bruno, conduïda per Judith Vives (Hotel Elèctric).

Dissabte 17 de novembre / 18.30 h - Mercat del Film _ Volum 7
Projeccions. A continuació: "Josep Palau i Fabre. Retrat cubista". Documental sobre l’intel·lectual 
Palau i Fabre en què s’expliquen totes les seves facetes. Una producció de la Fundació Palau i de 
Clack, dirigida per Eloi Aymerich.

Diumenge 18 de novembre / 12 h - Producció audiovisual en mans de joves
Xerrada amb Jordi Estapé. Recorregut d’un jove director de cinema.

Programació del Mercat del Film 2018

Cultura
www.totmataro.cat/cultura
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Castells: Redacció

  Un davant de l’Ajuntament amb 
bon aspecte però massa fosc va 
ser l’escenari de la Diada Mariona 
Galindo Lora dels Capgrossos, amb 
la que els blaus s’acomiadaven de 
la seva afi ció. Castellerament va 
ser una jornada tranquil·la, venint 
d’un Tots Sants en la que el 5 de 9 
va sortir creu per als blaus, fet que 
els va obligar a abaixar el llistó i 
plantejar-se el castell de nou com a 
fi ta de màxims. El 3 va intentar-se 
en segona ronda i es va completar 
a la tercera, després d'un primer 
intent desmuntat. Tancat de mides 
per dalt, l'anxaneta hauria tingut 

Els Capgrossos s’acomiaden del seu públic amb una diada tranquil·la 
abans d'acabar la temporada diumenge a Terrassa  

problemes per traspassar i es va 
preferir millorar prestacions en el 
segon intent. La Riera va ovacionar 
el "nou" dels de blau.

Abans del 3 folrat, els Capgrossos 
havien obert de torre de 8 amb 
folre, salvant un pendent que con-
verteix el davant de l'Ajuntament 
en un escenari casteller difícil. En 
tercera ronda van completar el 4 de 
8 i van segellar, al fi nal de la diada, 
un altre bon pilar de 6, a banda de 
pilars simultanis al balcó i de sa-
lutació per tancar tanda.

Sense sort amb la torre de 7
En la mateixa diada hi van actuar 
els Castellers de Lleida, amb la tor-
re de 7 carregada i els Castellers de 
l'Alt Maresme que no van poder 
en dos intents sobre el mateix cas-
tell. Els Capgrossos acomiaden del 
tot la temporada castellera aquest 
diumenge a Terrassa, en la diada 
dels Minyons.

Comiat a Terrassa
A la temporada castellera li que-
da ara el darrer cartutx, l'última 
gran cita diumenge a Terrassa. 
Els Minyons fan la seva diada i 

Un 3 de 9 per la Mariona  

Els pilars finals de la Diada Mariona Galindo Lora Capgrossos 

tornaran a tenir de convidats als 
Capgrossos, juntament amb els 
Castellers de Sants. L'últim diu-
menge de faixa en la 23a tempo-
rada de castells mataronins. 

Rebuda del Vi novell

Els Capgrossos participen 
aquest dissabte al matí, 
com és tradicional, de la 
cercavila de rebuda del Vi 
Novell fent pilars per pen-
jar branques als Cellers de 
Mataró: Monserrat, Can 
Monserrat i Castellví

El 3 de 9, l'onzè de l'any Capgrossos 

núm. 1843 del 16 al 22 de novembre de 2018
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Teatre: Redacció

  Arranca un any més el “Ficcions, 
l’aventura de crear històries”, un 
concurs de creació literària per 
a joves que aquest any arriba a 
l'onzena edició. En l'última edi-
ció hi van participar més de 3.500 
estudiants de segon cicle d’ESO, 
batxillerat i CFGM de Catalunya, 
les Illes Balears i el País Valencià, 
a través del web www.fi ccions.cat, 
on els estudiants es poden regis-
trar fi ns al 5 de febrer per poder 
participar-hi.

L’objectiu és impulsar la creació 
literària i el treball en equip dels 

En l'última edició hi van participar més de 3.500 estudiants de segon cicle d’ESO, 
batxillerat i CFGM de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià

estudiants de secundària i batxi-
llerat amb inquietuds literàries 
i culturals. El Ficcions vol conti-
nuar creixent i consolidar-se com 
el concurs de creació en llengua 
catalana de referència per a joves. 

Més de 340 instituts hi van 
participar en la darrera edició i 
aquest curs es proposen ser molts 
més gràcies a la participació de 
l’alumnat i a la col·laboració del 
professorat.

El funcionament
El concurs es desenvolupa a través 
del web www.fi ccions.cat, un punt 

En marxa l'11a edició del concurs literari Ficcions

Alguns dels guanyadores de l'última edició Cedida

de trobada on, a més de publicar-hi 
les seves històries, els participants 
podran trobar-hi notícies, entre-
vistes i enllaços d’interès. Ficcions 
proposa cinc fragments extrets 
de les següents obres publicades: 
Curial e Güelfa (anònim), La felici-
tat d’un pollastre a l’ast, de Marta 
Soldado, Les paraules ferides, de 
Jordi Sierra i Fabra, La bruixa, de 
Camilla Läckberg i Estudi en lila, 
de Maria Antònia Oliver. 

A partir d’aquests inicis, l’alum-
nat ha de crear una història de 
tres capítols. La participació pot 
ser individual o en grups de fi ns 
a tres persones.

El primer capítol de 
Ficcions es podrà pujar 
el 10 de febrer del 2019 
i el concurs s’acabarà el 
24 de març, data límit per 
entregar el tercer capítol

L’AMIC vol donar continuïtat a la xarxa a aquesta iniciativa, que 
compta amb un gran èxit de participació entre els joves i que 
té la voluntat de promoure la creació literària. 

L’AMIC representa més de 350 publicacions en paper i digitals 
fortament arrelades al nostre àmbit territorial i que, conjuntament, 
arriben a una tirada en premsa escrita en paper de 2.104.000 
exemplars, mentre que en digital superen els 7.500.000 d’usu-
aris únics mensuals.

Iniciativa de l'AMIC

núm. 1843 del 16 al 22 de novembre de 2018Cultura

Tot Cultura ficcions.indd   2 14/11/2018   11:31



EL TOT MATARÓ i MARESME | el primer setmanari i més llegit de catalunya | www.totmataro.cat

importa el què, 
el quan,
el qui,  
el com  
i el perquè:

importa  



Adreça web del banner invertit:

https://restaurant-eume.negocio.site

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

MÉDICA

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

* El premi caduca als 30 dies

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

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

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

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
ROSARIO ALBAS LANAO

concursos

7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA - BA
9:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
10:00 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
12:30 DIADA DELS MINYONS 
 DE TERRASSA
16:00 HOQUEI EN JOC
18:00 HANDBOL EN JOC
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 TERRITORI CONTEMPORANI
23:30 BOJOS DE CASTELLS
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 DE TEE A GREEN
2:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
2:30 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
3:00 GAUDEIX LA FESTA
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GREEN
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

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

Dissabte 17
7:00 AL DIA BCN 
 Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 LA CONVERSA
9:30 DE TEE A GREEN
10:00 POESIA EN VIU
11:00 CAPITÀ GINGEBRE / 
 BOJOS DE CASTELLS
12:00 CREURE AVUI
12:30 KASTANYA.CAT
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 CARNET ESPORTIU
14:30 TRAÇ DE CULTURA
15:00 TERRITORI CONTEMPORANI
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 THE WEEKLY MAG
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
21:00 LLEIDA 360
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 TEMPORADA ALTA  
 SOL BÉMOL
 Finalitza a les 23.20 h
23:30 OH LA LÀ!
1:00 ÀMBIT B30
2:00 DE TEE A GREEN
2:30 LA CONVERSA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 GAUDEIX LA FESTA
4:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
4:30 CALIDOSCOPI
5:00 DE TEE A GREEN
5:30 LA CONVERSA
6:00 ÚLTIMA SESSIÓ
6:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA

Diumenge 18
7:00 GAUDEIX LA FESTA

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

Dijous 22
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA CONVERSA
18:00 BA-BA
18:15 TEMPS AL TEMPS
18:30 DE TEE A GREEN
19:00 MATARÓ AL DIA

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

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

19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 BOJOS DE CASTELLS
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

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

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

S'inicia un període que et perme-

trà actuar de manera més calmada. 

Podràs establir estratègies anticipa-

dament. Temps d'operar en silenci per 

a més endavant, moure fitxa.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Si ja tenies moviment a la feina, ara 

Júpiter a Sagitari, expansiona més 

aquest sector de la teva vida, afavo-

rint les oportunitats i l'aprenentatge 

de noves professions.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Si fa temps que vas postergant la 

pràctica d'un esport, sembla que arri-

ba un període que pots sentir-te més 

animat i amb ganes de moure't. També 

augmenta el bon humor.

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

Si has esperat el moment per treure 

a la llum vivències soterrades, ara 

s'inicia un període d'un any que pots 

animar-te a expressar el que sents 

amb força i serenor.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Per fi sembla que comences a veure 

solucions per un assumpte laboral 

que fa temps t'amoïna. Però això si, 

t'hauràs de posar les piles, no caiguis 

en la procrastinació.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Reps l'ajut d'una persona del teu pas-

sat. Aprofita-ho millorar les coses. 

Estàs una mica reservat i al teu vol-

tant ho noten. Deixa les coses clares 

per evitar malentesos.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Tens, ara mateix, totes les armes per 

poder expressar emocions d'una ma-

nera harmoniosa. Amb l'entrada de 

Júpiter al teu sector material, pots 

revifar una mica l'economia.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Finalment, sembla que vas veient la 

llum al final del túnel. Entens millor 

que fa unes setmanes, cap a on has 

d'enfocar les teves ambicions pro-

fessionals i materials.

Bessons (21/5 al 21/6)

Si tens parella, pots trobar-te que 

no té clares algunes qüestions im-

portants en la vostra relació. Deixa-

li un temps oportú per aclarir-se i 

pren paciència.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Poden ressorgir algunes desavinences 

amb una persona del teu cercle més 

immediat. Et tocarà practicar la pa-

ciència. Si tens parella, et pot sobtar 

amb un detall inesperat.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

A poc a poc pots deixar de banda el 

mal humor o la tristor. Passen coses, 

potser inesperades, que fan que vegis 

la vida d'una altra manera i decideixis 

aprofitar el moment.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Mart entra a Peixos per donar-te una 

empenta. Si dubtaves de tirar enda-

vant un projecte, ara pots tenir la 

valentia que senties que et mancava. 

Compte amb els excessos.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com

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

670 053 959
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El gran cap de setmana de la Burriac Xtrem
La prova atlètica d'ascens al castell celebra 15 anys amb una exposició d'imatges  
al carrer Gran

Esport: Redacció

 La Burriac Xtrem ja ha arribat al 
seu gran cap de setmana, justament  
l'any en què celebra els seus primers 
15 anys. La primera prova esportiva, 
de fet, ja es va celebrar diumenge 
passat, la de canicross (amb gossos). 
Va ser un preludi festiu del que ha 
de passar aquest cap de setmana.

La següent prova tindrà lloc 
dissabte 17 amb la 3a edició del 
Correcuita, la cursa infantil urbana 
que prendrà la sortida a les cinc de 
la tarda a la plaça Nova. 

Finalment, la 16a edició de la 
Burriac Xtrem arribarà diumenge 
18 de novembre a la plaça Nova, a 
dos quarts de nou del matí es do-
narà el tret de sortida de la cursa de 
28 km de distància, i a les deu serà 
la sortida del recorregut de 17 km.

Una de les novetats d'aquesta 
edició és que els nous circuits se 
situen a la zona de Santa Elena 
d'Agell, a diferència de l'anterior, 
que van recórrer la zona de Can 
Patota, Òrrius i el Turó de Can Prat. 
Malgrat el canvi d'ubicació, l'or-
ganització assegura que el circuit 
transcorrerà exclusivament per cor-
riols, de manera que manté l'exi-
gència i la duresa que caracteritza 
aquesta cursa, alhora que compleix 
amb les expectatives dels corredors 
més intrèpids. 

Una altra novetat destacable és 
que l'ascens al castell de Burriac 
serà a mitja cursa i no a la part final 
com era habitual. D'altra banda, 
es mantindrà l'entrada a meta pel 
carrer Gran, cosa que propiciarà 
una vegada més l'escalf del públic.   

Els horaris:

 Dissabte 17

11.00: Inscripcions i recollida de dorsals.
16.00: Recollida de dorsals. 
17.00: Correcuita 0-4 anys. 
17.10: Correcuita 5-7 anys. 
17.20: Correcuita 8-12 anys.
17.30: Concert Bada Bufera + xocolatada.

Diumenge 18

7.00: Recollida de dorsals.
8.15: Breefing Burriacxtrem 25.
8.30: Sortida Burriacxtrem 25.
9.45: Breefing Burriacxtrem 15.
10.00: Sortida Burriacxtrem 15.
12.30: Entrega de premis.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

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

T

T49.500€

LOCAL COMERCIAL
Ref. 12936 MOLINS: Ben comunicat. Fàcil accés a carrers 
principals. Local comercial diàfan de 7 mts. de façana i 11 
mts. de fondària.77m2 ideal magatzem, taller o garatge. 
Persiana elèctrica. Terres de terratzo. Rep llum natural per 
dos grans finestrals. Preu realment interessant!!!

T197.000€

BON LOCAL INDUSTRIAL
Ref. 12565 COSTAT PL. CUBA: Local industrial pl. baixa 365 
m2 + despatxos. Perfectament situat. 2 accessos vianants. For-
ça, moll de càrrega accés camions, aparc. clients (4 vehicles) 
gual permanent, fàcil localització i comunicació. Alçada 4 mts. 
Rectangular i diàfan. Vestidors. 2 banys!! 

OCASIÓ ESPECIAL

630.000€

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 màqui-
nes. 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.

www.totmataro.cat/argentona
núm. 1843 del 16 al 22 de novembre de 2018

aquest divendres, 16 de novembre, 
l'obra Fairfly, de Joan Yago amb 
direcció d'Israel Solà. 

 La temporada d'arts escèniques 
d'Argentona se segueix nodrint 
d'èxits barcelonins i proposa per a 

Aquest divendres arriba a Argentona 'Fairfly' després de 
fer temporada al Tantarantana barceloní

Una comèdia sobre la bombolla 
de les 'start-up', a La Sala

L'obra 'Fairfly' arriba a La Sala d'Argentona Cedida 

La sinopsi
Quatre amics intenten organit-
zar-se després que l’empresa on 
treballen els comuniqui l’obertura 
d’un ERO. La primera idea és lluitar 
per defensar els seus llocs de tre-
ball, és clar, però de quina manera? 
I de què servirà? Realment, val la 
pena lluitar per aquesta feina que 
tenen? No seria millor que ho dei-
xessin estar i intentessin convertir 
en realitat aquella brillant idea que 
van tenir uns anys enrere? 

Fairfly (Tantarantana, 2017) és 
una comèdia sobre la bombolla de 
les start-up i la cultura emprene-
dora. De què parlem quan parlem 
de canviar el món? Volem un can-
vi real o només estem intentant 
canviar la nostra posició al món?

Tot Argentona 1843.indd   3 14/11/2018   17:02



Els robatoris en urbanitzacions del Maresme 
repunten amb el canvi horari
Els Mossos d'Esquadra reforcen el patrullatge a la zona i han detingut set persones en 
les dues últimes setmanes

Seguretat: Redacció - ACN

 Els municipis de muntanya de 
la zona del Baix Maresme tornen 
a viure una onada de robatoris 
aquesta tardor, sobretot en ca-
ses d'urbanitzacions. Aquesta és 
una dinàmica que s'accentua en 
el darrer trimestre de l'any amb el 
canvi a l'horari d'hivern i que s'ha 
convertit en habitual. Coneixedors 
de la situació, els Mossos d'Esqua-
dra han reforçat la presència a la 
zona amb unitats ARRO (Àrea de 
Recursos Regionals Operatius) i 
l'helicòpter i, en les dues darreres 
setmanes, han detingut set perso-
nes relacionades amb robatoris a 
Premià de Dalt, Vilassar de Dalt o 
Cabrils. També les zones més dis-
seminades de Tiana, Alella o Teià 
són objectiu de diversos grups de 
lladres que els Mossos d'Esqua-
dra ja saben que estan actuant 
a la zona.

La policia està en especial alerta 
ja des del mes d'octubre i, durant 
aquest període, cada dilluns es re-
uneixen les meses de coordinació 
operativa per adequar setmanal-
ment els dispositius a la situació 
que es viu en cada municipi. Una 
setmana especialment complexa 

ha estat la primera de novembre, 
en què hi ha hagut fi ns a set roba-
toris al Baix Maresme, tot i que ja 
són quatre menys dels que hi va 
haver l'any passat.

La foscor com a aliada
El canvi horari, que fa que es faci 
fosc més aviat, els ponts de novem-
bre i desembre o les compres de 
Nadal, que deixen les cases més 
buides del que és habitual, crida 
l'atenció dels lladres, especial-
ment en aquests punts aïllats on 
la fugida se'ls planteja més fàcil. 
Els Mossos d'Esquadra demanen 
col·laboració ciutadana per po-
der estrènyer el cercle i animen 
la població a denunciar tots els 
casos de robatoris que pateixin, 
per petits que siguin.

A banda del reforç policial per 
part dels Mossos d'Esquadra –en 
el qual s'inclouen controls als ac-
cessos dels municipis, l'ús de l'he-
licòpter o el desplegament d'uni-
tats ARRO– alguns dels municipis 
afectats també adopten mesures 
preventives pròpies, com la instal-
lació de càmeres de videovigilància 
en els principals punts d'accés  a 
aquests municipis de muntanya 
com a element dissuasiu.

Càmeres de videovigilància
L'Ajuntament de Teià és un dels 
que ja ha encarregat la col·locació 
de dues càmeres i dotarà econòmi-
cament el pressupost de 2019 per 
desplegar un sistema de càmeres 
en set punts d'entrada i sortida al 
poble. “Tornem a estar en una situ-
ació preocupant. Ja se'ns va avisar 
que això podia tornar a passar i que 
hauríem d'estar amatents, però la 
preocupació de la ciutadania hi és. 
Estem francament preocupats”, ha 
explicat l'alcalde, Andreu Bosch.

Un altre exemple és el de Premià 
de Dalt, que ja ha instal·lat càmeres 
a totes les entrades del poble per 
detectar vehicles sospitosos gràci-
es als lectors de matrícules. Segons 
dades de l'Ajuntament, l'any pas-
sat es van detenir 22 persones per 
robatoris al municipi i en un 70% 
dels casos, expliquen, els assalts a 
les cases s'han resolt gràcies a la 
col·laboració ciutadana.

Aquest any, la temporada de roba-
toris ja té els seus primers detinguts. 
Segons informen els Mossos d'Es-
quadra, se n'han fet set en només 
quinze dies. Les primeres detenci-
ons, el passat 22 d'octubre, van ser  
quatre persones acusades de fi ns 
a sis robatoris comesos a la zona.

Onada de robatoris a urbanitzacions del Maresme Arxiu

CulturaMaresme núm. 1843 del 16 al 22 de novembre 2018
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C/ Alcalde Josep Abril, 9
(Al costat dels Jutjats)

Mataró

T 931 934 535 
www.gruplaudem.com

info@gruplaudem.com5424

PISO CON EXCELENTES VISTAS

PISO DE  POCOS AÑOS

EXCELENTE RELACIÓN PRECIO CALIDAD

PISO LISTO PARA ENTRAR A VIVIR

GL-089. Z. D'ARA - CERDANYOLA: Piso en exclusiva para nuestros clientes, con una excelente relación precio - calidad, 
vivienda de 90 m² distribuida en gran salón de dos ambientes con balcón a la calle, cocina de fórmica, 3 habitaciones dobles + 
vestidor, baño actualizado y galería. No pierda esta oportunidad. 134.000€

GL-14977. ZONA RDA. CERDANYA: Atención a este piso de media altura, listo para entrar a vivir. Superfi cie aproximada 
de 80 m² distribuidos en 3 habitaciones (2 dobles), salón con balcón a la calle, cocina y baño reformados y galería de servicio. 
Acabados de calidad. Vistas panorámicas. 109.000€

GL-051. ZONA CAMÍ DE LA SERRA: Piso alto con vistas panorámicas y muy soleado. Sup. aprox. 100 m², gran salón en 2 
ambientes, cocina offi  ce ampliada, balcón a la calle, 4 habitaciones (2 dobles) y 2 baños completos. Acabados de calidad. Parking 
incluído. Excelente comunicación con autopistas, zona de servicios y comercios, a un paso de Mataró Parc. 259.900€

GL-14946. Z. PLAZA FIVALLER: Atención a este piso, en exclusiva para nuestros clientes. Edifi cación 2005, pocos vecinos, 
5 minutos centro de la ciudad. Super. aprox. 75 m², patio 125 m², parking y trastero incl. Salón 25 m², cocina haya, 3 habit. (1 tipo 
despacho 5,5 m²), baño completo. Acab. calidad. Muy luminoso y soleado. Pida información. 254.900€
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Ajornen la declaració de l’alcalde de Dosrius 
per l’1-O i el citarà també per desobediència
"Si hi ha justícia, s'hauria d'absoldre els electes i condemnar la Guàrdia Civil", 
assegura Marc Bosch a les portes dels Jutjats

Salut: Redacció

 L'alcalde de Dosrius, el repu-
blicà Marc Bosch, no va declarar 
fi nalment dijous passat dia 8 als 
Jutjats de Mataró, com estava pre-
vist. El titular del jutjat número 4 
ha ajornat la seva compareixença 
com a part denunciant per les le-
sions patides com a conseqüència 
de les càrregues policials de l'1-O 
en adonar-se que Bosch té també 
una causa oberta al mateix jutjat 
per desobediència i resistència a 
l'autoritat. 

La previsió és que se'l torni a 
citar en les pròximes setmanes 
amb la doble condició de testi-
moni i investigat. Bosch es mostra 
“tranquil” i creu que “si hi ha justí-
cia s'hauria d'absoldre els electes 
[hi ha un altre regidor denunciat] 
i condemnar la Guàrdia Civil” per 
la seva “violència gratuïta”.

El jutjat número 4 de Mataró va 
comunicar a Bosch que no volia 
escoltar-lo aquest dijous per un 
"error processal" poc després de 
les onze del matí, una hora abans 
de l'hora prevista de la comparei-
xença. “Em citaven com a denun-
ciant per les agressions que vam 
patir, però m'investiguen també 

per desobediència i resistència i 
segurament per la condició d'in-
vestigat volen fer un tractament 
específi c”, va explicar a les portes 
dels Jutjats.

"Res mal fet"
L'alcalde de Dosrius assegura que 
ni ell, ni l'altre regidor investigat, 
Eduard Garcia, ni cap dels veïns 
del poble van fer “res mal fet” i de-
nuncia que tot i així l'1-O rebessin 
“violència gratuïta” per part de la 
Guàrdia Civil: “Érem veïns en so 
de pau davant els col·legis i ens 
van colpejar sense donar cap ex-
plicació”. “Estem tranquils del que 
va fer i del que no vam fer, que no 
va ser cap resistència ni desobe-
diència”, afegeix Bosch.

Els que sí que han declarat 
aquest dijous són tres veïns, ci-
tats com a testimonis després que 
denunciessin la policia per agres-
sions durant la jornada del refe-
rèndum d'ara fa un any. En total 
estan citats 22 veïns, a banda de 
l'alcalde i el regidor. Els primers 
ho van fer el passat mes d'octubre 
i "l'onada" de citacions s'allargarà 
fi ns al 20 de desembre.

L'alcalde de Dosrius a la sortida dels jutjats de Mataró Cedida

Marc Bosch

"Estem tranquils del 
que va fer i del que 
no vam fer, que no va 
ser cap resistència ni 
desobediència"

Marc Bosch davant de la Guardia Civil l'1 d'octubre de 2017 Cedida

CulturaMaresme núm. 1843 del 16 al 22 de novembre 2018
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

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

8438

La xarxa més gran de Mataró amb 3 ofi cines, i més de 20 agents per gestionar el teu immoble

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL
100%

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

CENTRE (Ref. 254622) Ideal per a inversors. 
Pis a 2 minuts de l’estació de tren. Consta 
de 4 habitacions, 2 banys complets i ampli 
menjador amb sortida a gran balcó. Finca 
amb ascensor i a prop de tots els serveis.

172.000€

CIRERA (Ref. 304855). Primer pis ind. en 
fi nca de 2 veïns. 60m2 de viven-

da + 60m2 de terrassa solàrium, 2 hab, 
menjador de 28m2, cuina ind. bany amb 
plat de dutxa, safareig, traster i balcó.

169.000€

QUART PIS SENSE ASCENSOR.
(Ref. 304807). 75m útils distribuïts en 
3 dormitoris cuina offi ce ind. i galeria. 
Pis d’origen però molt ben conservat.

77.000€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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EIXAMPLE-FRANCESC MACIÀ. Planta 
baixa amb entrada independent de 49 
metres, dues habitacions dobles exte-

riors. Aire condicionat (amb bomba calor). 
Terres de parquet, fusteria d’alumini.

99.000€

CIRERA (Ref. 304855). Primer pis ind. en 

ESCORXADOR-EL PALAU (Ref. 257004). 
Planta baixa totalment reformada per 

estrenar. 60m2 de habitatge i 60m2 de 
pati, menjador, 2 hab, cuina, bany amb 

plat de dutxa i calefacció.

129.000€

FANTÀSTICA CASA (Ref. 303886). 
200 m2, dividida en 2 plantes que consta 
de 6 dormitoris, 3 terrasses i possibilitat 

de fer entrada de pàrquing
a peu de carrer.

162.000€

T

T

T

T

T

T

1P TECNOCASA 1843.indd   1 14/11/18   10:47



Marc Buscà ha escrit un llibre sobre com un somni va ajudar-lo a sortir d'una depressió

Marc Buscà
Escrivint un somni

Anna Galdon

 Fill i nét de mecànics, Marc Buscà va convertir la 
seva herència en professió fent carrera dins la mul-
tinacional General Electric, on va acabar sent res-
ponsable de manteniment a nivell europeu. “Viatjava 
molt, tenia molt bona feina i no parava, però de la 
nit al dia l’empresa va marxar a Hongria i em vaig 
quedar sense feina”, explica. Era el 2007 i començava 
la crisi. “Tots els projectes que començava queien”, 
recorda. La situació (autònom, sense atur i sense 
oportunitats) el va portar a una depressió que només 
va superar dos anys després, i gràcies a un somni.

 Des d'aleshores, la seva vida ha canviat “radical-
ment”. Ha escrit un llibre sobre l'experiència i ajuda a 
altres persones a sortir de situacions similars. Per ell, 
cal buscar la serotonina, “l'hormona de la felicitat” 
que porten molts antidepressius, en el nostre dia a 
dia. “Parlem d'una hormona que s'activa a través 
d'actes de bondat, així que la podem generar nos-
altres mateixos actuant de forma bondadosa. Així 
s'haurien d'enfocar les depressions, de forma més 
introspectiva. Buscant què t'aporta felicitat, què et 
motiva. I sobretot, tenint objectius. Sense il·lusió pel 
que ve és impossible sortir-se'n”, sentencia.

Reconeix que, en aquests temes, és més fàcil parlar 
que actuar, però l'experiència l'empeny a donar un 
consell: “Escolta el teu cor. El cap està massa influ-
enciat pels paradigmes del que ens han ensenyat, 
per les normes imposades”. 

Dona “gràcies” (i emfatitza les cometes), d'haver 
passat per una situació tan dura com aquella: “He 
après coses que mai hauria après, i ara em fixo en 
la mirada de la gent, en la tristesa que transmeten 
moltes persones”. Per contrarestar-ho, acaba la con-
versa recomanant tècniques, petits gestos com ara 
caminar amb el cap ben alt o mantenir l'esquena 
recta, per tenir energia positiva i millorar el dia a dia. 

Viure la vida en positiu

“Si avui no li dius a la teva parella que l’esti-
mes, demostra-li sense paraules. Però fes co-
ses. Esforça’t.  Actua. Puja la teva línia de vida. 
Avança", explica amb determinació Buscà.  
El llibre que ara presenta està dividit en dues parts: 
La primera és l'explicació del somni que el va 
ajudar a superar una depressió; la segona és la 
narració d’un aprenentatge. El resultat és un text 
que combina ficció i no ficció.

 
Apunts

Defineix-te: Sincer, emotiu i altruista

un llibre: ‘Zohar’, el llibre bàsic del misticisme jueu

una pel·lícula: ‘Pulp Fiction’, de Quentin Tarantino

un referent: El meu avi, exemple de persona amb 
valors

un somni: En tinc molts! Però si n'he d'escollir un... 
seria anar a veure les piràmides d’Egipte

 A.G. 

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

TOTALMENTE REFORMADO:  Excelente piso 
con pk incl. para entrar y vivir, 3 hab., baño con 
ducha y aseo, cocina y galería, calefacción, as-
censor. Piso definitivo. (C.E. EN TRÁMITE).

PRÓXIMA OBRA NUEVA: 2 únicas viviendas 
tipo dúplex de diseño exclusivo, 1 planta baja 
con patio y  1 atico con terraza.  Llámenos y le 
informaremos (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 6224
ZONA 
CAMÍ SERRA:

242.000€

PLANTA BAJA CON PK Y TRASTERO IN-
CLUIDOS:  Cocina office con galeria 12m2, 
4 hab., baño y aseo, calefacción y a.a., patio de 
15m2, zona com.piscina. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 2520
ZONA VIA 
EUROPA:

260.000€

T

T

Ref. 2519

ZONA 
EIXAMPLE

T OPORTUNIDAD!

PISO REFORMADO CERCA 

DE CALLE COMERCIAL

Ref. 7064
ZONA LA 
LLANTIA:

P.V.P.  A CONSULTAR

T

 Con todos los servicios, 3 habitaciones, cocina de for-
mica, baño con ducha, balcón exterior, PK opcional!

                                                                       113.900€  

PRÓXIMA OBRA NUEVA:PRÓXIMA OBRA NUEVA: 2 únicas viviendas  2 únicas viviendas PRÓXIMA OBRA NUEVA: 2 únicas viviendas PRÓXIMA OBRA NUEVA:PRÓXIMA OBRA NUEVA: 2 únicas viviendas PRÓXIMA OBRA NUEVA:Ref. 7064 T  2 únicas viviendas 

TOTALMENTE REFORMADO: Excelente piso Ref. 6224 Excelente piso PLANTA BAJA CON PK Y TRASTERO IN-Ref. 2520

TU HIPOTECA AL 100%

T

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

Ref. 4448
ZONA PUIG I 
CADAFALCH:

174.900€

ES HORA DE SER PROPIETARI@!     CON NOSOTROS PUEDES!
5365

T. 937 965 148
Rd. Francesc Macià, 28 (esqu.c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

45 anys ens avalen. 
Serietat i efi càcia 

al millor preu.

GRAN PIS MOLT LLUMINÓS AMB PISCINA COMUNITÀRIA!

307.545 €MATARÓ - Via Europa

104m² constr,. 3 habit. exteriors (1 suite) amb armaris encastats, 2 
banys (1 plat de dutxa), cuina office, saló-menjador, calefacció, mar-
bre, etc. Bonica tssa. 20m² amb gespa artificial!! T 151440

ÀTIC-DÚPLEX TOTALMENT EXTERIOR MOLT ASSOLELLAT!

228.900 €MATARÓ - Zona Havana

80m², 2 pl., 3 habit, 2 banys compl, cuina amer., saló-menjador, 
balcó, sòls de gres, calefacció fred i calor, portes de fusta, tan-
cament d’alumini.Terrassa 25m². Pocs anys constr.!  T 150890

260.000 €MATARÓ - Peramàs

122m², 3 habit., 2 banys, cuina off, saló-menj., aa/cc, parquet, gale-
ria, piscina comun., garatge, traster, etc. parquet, calefacció, fines-
tres noves, tanc. alumini, portes fusta, armari encastat!!! T 151476

GRAN PLANTA BAIXA AMB TERRASSA!

250m², 5 habit. (3 suites), 3 banys, cuina off, saló-menj., balcó, aa/
cc, etc. 3 terrasses diferent nivell. Sòls gres/parquet, 2 armaris encas-
tats, calefacció, aire condic., portes fusta, tanc. d’alumini!!! T 250287

FABULÓS HABITATGE AMB GRAN AMPLITUD D’ESPAIS!!

679.800 €MATARÓ - Centre

EN EXCLUSIVA. PIS MOLT ASSOLELLAT I ACOLLIDOR!

189.760 €MATARÓ - Via Europa

75m², 2 habit, 1 bany, cuina offi  ce, saló-menj., balcó, terres cerà-
mica, 1 armari encastat, portes fusta i fi nestres lacades, tanc. 
alumini, calefacció, etc. Pis molt ben conservat!! T 151480
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650 €MATARÓ - Centre

40m², 1 habit., 1 bany complet, cuina americ., saló-menjador, aa/
cc, sòls de parquet, etc. Sòls de parquet, calefacció, aire condic., 
portes de fusta noves. Completament moblat!!!  T105051

PIS TOTALMENT MOBLAT AMB TERRASSA DE 25M2!

Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

850 €MATARÓ - Centre

GRAN TOTALMENT MOBLAT EN MOLT BON ESTAT!
90m², saló menjador, tssa 30m2, 2 habit, 1 bany compl. amb du-
txa, cuina off., safareig, terrassa, terres de gres, calefacció, portes 
i finestres de fusta. Ideal parelles o persona sola!!! T110044

950 €MATARÓ - Centre

ÀTIC-TRÍPLEX AMB MOLTA LLUM TOT EL DIA!
150m², 3 pl, 6 habit., 2 banys, 1 lavabo, cuina off., saló-menj., 
llar de foc, calefacció, traster, armaris encastats, etc. Terrassa 
15m2. sòls terratzo, terrat 50m2. Pis ben conservat!!! T110657

750 €MATARÓ - Centre

95m², 4 habitacions, 1 bany, cuina office reformada, safareig, 
saló menjador amb balcó, amb boniques vistes, calefacció, sòls 
de gres, portes de fusta, tancaments d’alumini, etc!!! T 110613

FANTÀSTIC PIS REFORMAT AMB VISTES AL MAR!

93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.

650 €MATARÓ - Centre

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

PIS MOLT LLUMINÓS MOLT BEN SITUAT!
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Ref: 82317

Pis de 90m2 ben distribuït amb 3 hab
i 2 wc. Gran menjador amb sortida a 
balcó. Pk inclòs en el preu.
Oportunitat!

235.000 €

MATARÓ
Via Europa

Ref: 82123

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

279.900 €

MATARÓ
Eixample

Ref: 81339

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

445.000 €

MATARÓ
Centre

Vol veure anunciat el seu
immoble en aquestes

pàgines? Gaudeixi dels
avantatges de ser client

Exclusiu d’Urbenia.

Agrairem la seva confiança
oferint-li els millors serveis i

garanties en la venda del seu
immoble.

www.urbenia.es
T. 93 798 01 11

www.urbenia.es

�   93  798 01 11

MATARÓ
Ronda Prim, 82

Ref: 80447

Ref: 82061

 

157.000 €

MATARÓ
Cerdanyola

243.000 €

MATARÓ
Havana - Z. marítima

Pis amb vistes al mar des de la 
terrassa, 3 hab, cuina o�ce, 
calefacció, traster. Perfectament
comunicat.

132.900 €

MATARÓ
Cirera

Sense veïns. Pis de 3 hab amb
cuina o�ce i terrassa superior
per fer unes bones bbq’s amb
vistes al mar. Ideal!

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

Ref: 82234

Pot veure aquests immobles en 
realitat virtual a www.urbenia.es
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A 2  minuts de Mataró ParkA 20  minuts de Barcelona

Preus des de

499.000€

www.maresmed.com
comercial@maresmed.com

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2

CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions
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