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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

66.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER
Ref. 12499 Jto. Rda. Pintor Estrany: Primer 
piso  en perfecto estado sin necesidad de gran-
des reformas. En edifi cio de pocos vecinos. 3 
dormitorios. Sala de estar. 2 balcones (ante-
rior/posterior). Baño con ducha. Precio real-
mente asequible. 

229.000€

VISTAS PANORÁMICAS
Ref. 12291 VIA EUROPA: Buen piso de 110m2 
en zona privilegiada. Muy alto con ascensor. 
Exterior en su totalidad en edifi cio a los cuatro 
vientos. Amplio salón . Balcón /terracita. Cocina 
off buenas dimensiones.4 dormitorios.2 Baños. 
Distribución funcional . Calefacción. A/ac. Par-
king+ trastero incluidos. 

122.000€

DE AMPLIAS MEDIDAS
Ref. 11995 Z. AVDA. PINTOR ESTRANY: 
Ubicado sobre avda principal. Excelente vi-
vienda 100 m2 en edifi cio con buena imagen. 
De espacios amplios y estado interior real-
mente impecable. 3 dormitorios (antes 4). Sa-
lón comedor 28 m2 con “llar de foc”. Cocina 
offi ce equipada 12m2. 2 baños. Ascensor!

158.000€

¡BUENA COMPRA!
Ref. 12582 SEMI CENTRE. EIXAMPLE: 
Junto avda principal y a un paso del centro, 
rodeado de servicios y comercios. De 100m2 
reformado. Estado/Imagen impecable. Salón 
comedor. Balcón sobre calle peatonal. 3 dor-
mitorios (antes 4) Cocina equipada. Baño con 
bañera semicircular + ducha. Suelos parquet.

Estudiem el seu cas i li oferim la millor solució que s’adapti 
a les seves necessitats:

• Garantim liquiditat (pot comprar amb total tranquil·litat).

• Paguem hipoteca fins a la seva venda (pla de venda 
personalitzat).

• Solucionem processos d’embargament (aturem 
processos i posem al dia).

• Acceptacions d’herències (gestió i pagaments 
avançats).

• Altres situacions (vostè proposa...i l’ajudarem 
eficaçment).

Tenim l’experiència necessària, fa 25 anys que ho fem!

Truqui’ns sense cap compromís.
L’informarem amb detall!

T. 93 757 12 82

25 ANYS

(Entreguem 6.000€ a l’acte)

VENDRE LA SEVA
PROPIETAT ÉS MOLT 
FÀCIL...
NOSALTRES L’HI 
COMPREM

+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

T

VENUT!

Ref. 12235
CENTRO. JTO. PZA. STA. ANNA

146.000€

 que s’adapti 

 (pot comprar amb total tranquil·litat).
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Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

69.000€

COMO UN ALQUILER
Ref. 12596 PALAU/ESCORXADOR: Buen 
piso de 82 m2 totalmente exterior con unas 
vistas estupendas sobre parque. En perfecto 
estado de reforma. 3 dormitorios (antes 4). 
Salón comedor de 22m2. Cocina reformada. 
Galería anexa. Baño con ducha. Aa/ac. Precio 
muy asequible. 

T

380.000€

CASA
Ref. 12380 PLAÇA CUBA: Ocasión singular. 
Disfrute de las comodidades de una casa en 
pleno centro. Casa actualizada con  mucho en-
canto. P.B. + 1 altura + golfas de 55m2. Amplitud 
de estancias y espacios diáfanos. 4 dormitorios. 
Salón+offi ce acristalado. Cocina totalmente 
equipada. 2 baños. Situación privilegiada.

T

215.250€

SITUACIÓN PRIVILEGIADA
Ref. 12571 PARC CENTRAL: Vivienda  85m2 
IMPECABLE. Distribución muy acertada, fun-
cional y mucha luminosidad. Reforma excep-
cional y decoración. Gran salón con terracita.
Cocina totalmente equipada. Dormitorios do-
bles. Baño muy amplio . Balcón posterior, par-
quet. Calefacción. A/A. Parking incluido.

T

66.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER
Ref. 12499 Jto. Rda. Pintor Estrany: Primer 
piso  en perfecto estado sin necesidad de gran-
des reformas. En edifi cio de pocos vecinos. 3 
dormitorios. Sala de estar. 2 balcones (ante-
rior/posterior). Baño con ducha. Precio real-
mente asequible. 

T

129.000€

PRACTICAMENTE NUEVO
Ref. 12528 Z. AVDA. DEL PERÚ: En edifi cio 
prácticamente nuevo. Piso de perfecta distri-
bución .Muy soleado  y como nuevo. Salón 25 
m2. Balcón. Cocina semi-abierta. 3 dormito-
rios. 2 baños (uno tipo suitte).Calefacción. Sin 
duda es una excelente ocasión!!

T 135.000€

PISO + PARKING
Ref. 12603 SEMI CENTRE/H. CIUTAT DE 
MATARÓ: De las mejores opciones por pre-
cio. Perfectamente comunicado a un paso 
del centro. 1/2 altura en edifi cio de reciente 
construcción.Luminosidad y  sol. Distribución 
muy acertada. 2 dormitorios. Salón comedor. 
Cocina integrada. Parking Incluido.

T

173.000€

¡ATENCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD!
Ref. 12579 JTO. ROCABLANCA: Bien co-
municado, en calle tranquila. Vivienda exterior  
reciente construcción. Imagen actual. Lumino-
sidad. 3 dorm. Salón comedor amplio. Balcón 
/terraza. 2 baños nuevos. Cocina equipada. 
Calefacción. Parking Posibilidad otra plaza + 
trastero. El mejor de la zona

T

250.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12487 LLAVANERES: Unifamiliar adosa-
da en pleno centro junto colegios/servicios en 
zona muy agradable. Distribución muy cómoda. 
4 dormitorios. Salón 36m2, chimenea. Jardín 
50 m2. Cocina buenas medidas.2 baños+ aseo. 
Garaje vehículos con sala polivalente/cuarto la-
vandería. Ocasión por precio/cualidades.

D229.000€

VISTAS PANORÁMICAS
Ref. 12291 VIA EUROPA: Buen piso de 110m2 
en zona privilegiada. Muy alto con ascensor. 
Exterior en su totalidad en edifi cio a los cuatro 
vientos. Amplio salón . Balcón /terracita. Cocina 
off buenas dimensiones.4 dormitorios.2 Baños. 
Distribución funcional . Calefacción. A/ac. Par-
king+ trastero incluidos. 

T

122.000€

DE AMPLIAS MEDIDAS
Ref. 11995 Z. AVDA. PINTOR ESTRANY: 
Ubicado sobre avda principal. Excelente vi-
vienda 100 m2 en edifi cio con buena imagen. 
De espacios amplios y estado interior real-
mente impecable. 3 dormitorios (antes 4). Sa-
lón comedor 28 m2 con “llar de foc”. Cocina 
offi ce equipada 12m2. 2 baños. Ascensor!

T

158.000€

¡BUENA COMPRA!
Ref. 12582 SEMI CENTRE. EIXAMPLE: 
Junto avda principal y a un paso del centro, 
rodeado de servicios y comercios. De 100m2 
reformado. Estado/Imagen impecable. Salón 
comedor. Balcón sobre calle peatonal. 3 dor-
mitorios (antes 4) Cocina equipada. Baño con 
bañera semicircular + ducha. Suelos parquet.

T

87.000€

PRECIO REALMENTE BUENO
Ref. 12606 Z. AVDA. PINTOR ESTRANY: 
PRef-.12606 .Cerdanyola sur.2º de altura to-
talmente exterior. Esquinero. 80m2 sin pasi-
llos. 3 dorm. Salón luminoso. Cocina refor. ga-
lería. Baño con ducha. Suelos  gres. Puertas 
roble. Entrar a vivir. Zona comercial. Buena 
rentabilidad inversores.

T

Ref. 12235
CENTRO. JTO. PZA. STA. ANNA
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del món post-acadèmic. Més enllà de les oportu-
nitats actuals, la legislació impedeix conrear l’erm 
terreny de l’emprenedoria – tan de moda els últims 
anys -. L’escarni transcendeix l’emigrant, fruit de la 
marginació social que pateix la cultura avui dia. Els 
danys col·laterals recauen sobre l’únic que els pot 
suportar: el contribuent. La fugida de cervells és un 
regal de talent i formació que els països veïns reben 
de forma gratuïta.

Tot i això, el condicionament polític i cultural ens 
porta a prioritzar les sortides laborals sobre qual-
sevol altre criteri. És a dir, alhora que la veu del car-
rer condemna l’exili intel·lectual, les seves accions 
promouen l’atac passiu al progrés. Al cap i a la fi , 
si el que tira és el turisme, tampoc hi ha cap motiu 
per embolicar-se en res més. Això sí, per tal “que 
investiguin els altres” ben segur que pagarem un 
preu massa gran.

Opinió: Adrián Villalba

 Ja a la tardor, les dades se succeeixen a les notícies 
de tots els mitjans de comunicació per confi rmar la 
sensació popular d’empenta econòmica. Barcelona 
i Catalunya en general han batut aquest estiu qual-
sevol rècord d’antany. Les costes han estat una ebu-
llició permanent de turistes i tots els esdeveniments 
locals – per minúsculs que fossin – plens de gom a 
gom. Ens erigim com a reis del turisme, fi ns i tot a 
escala internacional. El que hauria de ser una acti-
vitat que ens invités a valorar allò que passa desa-
percebut durant el nostre dia a dia i a encoratjar-nos 
a protegir la nostra cultura, també pot malmetre el 
nostre teixit socioeconòmic.

L’altra cara de la moneda d’aquest any és decebedora, 
una fugida de cervells en caiguda lliure. Molts joves 
surten de la Universitat amb el títol sota un braç i el 
passaport a l’altre. Al garbell d’un sistema educatiu 
defi citari se li ha de sumar el desèrtic escenari laboral 

Terra de xiringuitos

L’ENQUESTA

Ets partidari de la 
innovació en educació?

62,5% Sí, del tot.
37,5% No, sóc més 
clàssic 

SYSTEM BEAT

LA PREGUNTA

Tens l'hàbit diari de llegir?

ARBITRATGE 

La Diada Mariona Galindo Lora dels Capgrossos va tornar a captar 
l'atenció del públic, que no se'n va voler perdre detall.

APLAUDIT: El grup mataroní 
d'electrònica trepitja fort amb el 
seu primer treball, disposats a men-
jar-se el món.

CASTIGAT: El criteri dels àrbitres 
a la fi nal de la Supercopa d'Europa 
de waterpolo femení va ser més 
que discutible contra les sirenes.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

Daniel Ferrer 

Davant de tot
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EN MORA TÉ UN PLA
El govern fa públic el Pla de Mandat amb quasi 
600 compromisos a complir abans de 2015
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Especial Rocafonda
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 Foto antiga Les portades

 Cada cop falta menys perquè 
arribi Nadal, època en què sur-
ten dels calaixos desenes de fotos 
antigues. També dels comerços. 

Mataró és una ciutat vinculada 
històricament al comerç i desenes 
d'establiments fa molts i molts 
anys que van obrir les seves por-
tes  i volem celebrar-ho amb ells.   
Els inicis dels negocis, el canvi 
d'aspecte dels carrers on estan 

Els comerços també són història!

ubicats, les reformes per millorar i, 
és clar, també els aniversaris, són 
bons moments per a treure fotos 
antigues dels comerços mataro-
nins i publicar-les al Tot Mataró. 
Per això us convidem a compar-
tir amb nosaltres la història del 
comerç mataroní i animem els 
comerços més antics a enviar les 
seves fotos a fotografi a@totma-
raro.cat o a porta-les a les nostres  
ofi cines del Carrer d'en Xammar.  

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1745.indd   1 9/11/16   16:28
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www.mataro.cat/plamandat 
 Participació Mataró
 @ParticipaMataro 

#proposopermataro 
Telèfon d’Atenció Ciutadana 010* 
*Des de fora de Mataró: 807 11 70 10. 
Preu segons operador. 
De 8 a 19 h, de dll. a dv., excepte festius.

Què 
vols per a 
Mataró?
Tu proposes, 
el govern t’escolta

Dissabte 12 
de novembre
De 9.45 a 13.30 h

JORNADA DE 
PARTICIPACIÓ 
OBERTA A TOTHOM 

Centre Cívic Pla d’en Boet 
(Juan Sebastián Elcano, 6)

Entre tots podem fer gran el futur de la nostra 
ciutat. Iniciem el procés de refl exió estratègica 
Mataró 2022 per defi nir com volem que sigui el 
futur de Mataró. Vine a la jornada i diga’ns què 
vols per a Mataró fent les teves aportacions al 
Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2017

També pots deixar les teves propostes 
al web o compartir-les a twitter amb 
l’etiqueta #proposopermataro

Totes les propostes s’avalua-
ran i tindran resposta

AnunciTot_JornadaParticipacio2016.indd   1 31/10/16   13:54



Mataró formarà part d’una futura ruta Gaudí
La tercera reunió del Consell Gaudí presenta una nova web que aglutina tot el patrimoni 
gaudinià i que és consultable en cinc idiomes

Patrimoni: Mireia Biel

  Mataró formarà part d’una fu-
tura ruta catalana pel patrimoni 
de l’arquitecte Antoni Gaudí que, 
a més a més, posarà en circulació 
un passaport Gaudí per recórrer els 
principals atractius de la seva obra 
i que podria generar descomptes 
i avantatges pels visitants.

Així ho va explicar el director 
de Patrimoni de la Generalitat, 
Jusèp Boya, en la tercera reunió 
del Consell Gaudí, que es reuneix 
anualment a la Nau Gaudí, seu de 
l’òrgan i quilòmetre zero de l’obra 
gaudiniana.

La principal difi cultat a l'hora 
de planifi car la ruta gaudiniana 
serà la de conjugar les diferents 
casuístiques de totes les institu-
cions que gestionen patrimoni 
d'Antoni Gaudí a Catalunya, per 
tal que el visitant percebi certa 
homogeneïtat, malgrat que la ges-
tió continuarà sent independent 
en cada cas.

Un passaport de la ruta
Un dels elements que es plante-
ja per harmonitzar aquesta ruta 
és la creació d'un passaport amb 

les diferents etapes de la ruta, per 
tal que els usuaris puguin anar-la 
resseguint i segellant cada visita. 
Boya reconeix que la implantació 
o no del passaport és una qüestió 
més aviat "anecdòtica" i ressal-
ta que l'objectiu és que totes les 
institucions hi participin de ma-
nera activa.

L’univers gaudinià, a un clic
La tercera reunió del Consell Gaudí 
també va servir per presentar el 
nou lloc web que aglutina tota la 
informació sobre l'obra gaudinia-
na feta a Catalunya, el Portal Gaudí 
–www.portalgaudi.com. L'espai 
es va posar en marxa aquest 3 de 
novembre i confi gura una ruta "no 
només en el sentit primari de les 
grans obres, sinó que permet en-
dinsar-se a l'univers gaudinià i al 
context en què va viure".

La web està disponible en qua-
tre llengües –català, castellà, an-
glès, francès–, tot i que ja es pensa 
en noves versions per al futur. El 
Portal Gaudí, inicialment pensat 
per a projectes de Gaudí fets a 
Catalunya, també obre la porta a 
què es puguin incorporar institu-
cions d'altres punts de la geografi a 

o bé aquelles que, malgrat ser a 
Catalunya, encara no han fet el pas.

Patrimoni de la Humanitat
Segons Boya, un 90% de l'obra 
catalana de Gaudí té presència 
al nou portal. En total hi ha ca-
torze béns monumentals, la mei-
tat dels quals són patrimoni de la 
UNESCO. A més de la Nau Gaudí 
de Mataró –seu del Consell Gaudí– 
hi són també la casa Vicens, la 
Sagrada Família, Els Pavellons de 
la Finca Güell, el Palau Güell, la 
Casa Calvet, la Torre Bellresguard, 
el Parc Güell, el Portal i Tanca Finca 
Miralles, el Col·legi Teresianes, la 
Casa Batlló i La Pedrera, tots ells a 
Barcelona. Fora de la capital cata-
lana hi són el Misteri de Montserrat 
i la Cripta de la Colònia Güell de 
Santa Coloma de Cervelló.

El Palau Episcopal d'Astorga, 
a Lleó, o la Catedral de Palma de 
Mallorca, que Gaudí va remode-
lar, són dos dels principals ac-
tius que l'arquitecte va fer fora 
de Catalunya i que el Consell Gaudí 
ha proposat perquè s'incorporin 
al "club" gaudinià. "L'universal és 
el local sense fronteres i aquest no 
és un club tancat", conclou Boya.

ACN 

CulturaCiutat núm. 1745 de l'11 al 17 de novembre de 2016
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Visita’ns ara i gaudeix de

30€
Oferta de

benvinguda*

Descompte de 30€ de benvinguda, aplicable a qualsevol producte i acumulable
als descomptes Privilege vigents. Compra mínima de 100€ una vegada aplicats
tots els descomptes. Consultar vigència de la promoció en la teva botiga
General Optica de C/ Barcelona, 8 de Mataró. Solament s'admetrà un
descompte benvinguda per client.

Inaugurem

a Mataró  C/ Barcelona, 8 !

Sin título-1   1 7/11/16   9:11



Un camió de la brossa a la presentació dels nous vehicles. Arxiu 

Implanten millores en la neteja viària  
Es complementa el contracte amb FCC per crear brigades de neteja immediates i 
augmentar el servei de recollida de la brossa orgànica a l’estiu

Societat: Mireia Biel

 Actuar sobre la brutícia als car-
rers. Aquest és l’objectiu de la mo-
difi cació del contracte de gestió 
del servei de recollida de residus 
que el Ple municipal va aprovar el 

passat dijous i que complementa 
així l’acord de 8 milions anuals 
que l’Ajuntament té amb l’em-
presa Fomento de Construcciones 
y Contratas per a la neteja de la 
ciutat.

Millorar la neteja viària amb la 

creació de brigades immediates, 
així com millorar la recollida de la 
brossa orgànica i introduir modifi -
cacions en la neteja de les platges 
i el polígon del Pla d’en Boet són 
els principals aspectes d’aquesta 
ampliació que farà augmentar els 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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L’ampliació del contracte, que entra en vigor aquest novembre, 
també servirà per millorar les tasques de neteja a les platges i al 
polígon industrial del Pla d’en Boet. “La platja i el passeig marítim 
s’han convertit en espais d’oci pels ciutadans tota la temporada, 
més enllà dels mesos d’estiu”, va remarcar Moreno, que en relació 
al polígon, va voler deixar clar que “és necessari considerar-lo 
quelcom més que una zona industrial, perquè hi ha discoteques, 
bars d’ambient i tots sabem que s’hi fa 'botellón', activitats que 
generen molts residus durant el cap de setmana”, motiu pel 
qual es faran neteges extres els dissabtes i diumenges al matí.

Neteja extra per platges i polígon
recursos que l’Ajuntament destina 
al contracte en un 3,83 per cent 
total, el que vénen a ser més de 
dos milions d’euros d’aquí al 2022. 

La regidora de Via Pública, 
Núria Moreno, justifi ca l’ampli-
ació d’aquest contracte “per res-
pondre a les queixes i demandes 
de la ciutadania en aquest sentit” 

i a les quals el servei no pot fer 
front amb les condicions actuals.

Més freqüència de recollida 
de brossa orgànica
La principal novetat és la creació 
de dues brigades mòbils que aten-
dran incidències no planifi cades 
i que els mateixos veïns podran 

A més a més, la 
regidora Núria Moreno 
també va anunciar la 
posada en marxa de 
campanyes de civisme i 
conscienciació 
“propositives” que 
millorin els índexs 
d’efectivitat de les 
darreres propostes 
plantejades que, segons 
l'electa, “no han tingut 
prou incidència en les 
conductes de la població” 
i en l'adopció dels hàbits 
de reciclatge

notifi car a través d'una nova 'app' 
que podria posar-se en marxa el 
primer trimestre del 2017 a fi  i 
efecte d’arribar als focus de bru-
tícia concrets amb immediatesa.

Una altra de les qüestions que 
segons Moreno preocupen la ciu-
tadania són les males olors provo-
cades pels contenidors i les dei-
xalles orgàniques. “La brutícia 
es percep com una qüestió d’in-
seguretat”, assegura la regidora, 
que per aquest motiu ha decidit 
apostar per ampliar els horaris de 
recollida de la brossa orgànica en-
tre el maig i el setembre, “mesos 
amb gran acumulació de residus i 
d’altes temperatures”. Si durant la 
resta de l’any es recull tres cops a 
la setmana, durant aquest període 
es farà cada dos dies, a més a més 
d’incrementar les neteges dels in-
teriors i exteriors dels contenidors.  
Les platges i el polígon del Pla d'en 
Boet, amb neteges extres

Més controls de qualitat
Per últim, Moreno va anunciar un 
enduriment dels controls d'ins-
pecció. "No s'ha de treballar única-
ment per sancionar i reconduir les 
conductes incíviques, sinó també 
inspeccionar a fons el servei que 
ofereix Fomento", va assegurar 
Moreno, que va aclarir que, en 
cap cas, "aquest augment d'ins-
peccions es tiri endavant perquè 
l'empresa no està prestant el servei 
correctament", sinó simplement 
perquè "com a empresa concessio-
nària que és hem de controlar-la". 

Només aquest 2016, Fomento 
de Construcciones y Contratas ha 
pagat a l'Ajuntament 50.000 euros 
en concepte de penalitzacions per 
defi ciències o incompliments del 
contracte. L'augment dels controls 
suposarà una reestructuració de 
l'àrea de via pública, el personal 
de la qual serà l'encarregat de dur-
los a terme.

 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1745 de l'11 al 17 de novembre de 2016
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ESPECIAL
Barri
a barri

TENS UN NEGOCI?
SURT A L’ESPECIAL BARRI A BARRI DE:

EIXAMPLE
del 18/11/2016

PER ANUNCIAR-VOS-HI TRUQUEU AL: 93 796 16 42
O ENVIEU UN CORREU A: mataro@totmataro.cat

L'oposició, crítica amb el contracte de FCC 
PP, Ciutadans i PxC donen suport a la millora del document vigent, mentre que CUP, 
Volem, ICV-EUiA i la regidora no adscrita hi voten en contra i ERC s'absté

Societat: Marta Gómez 

 L'ampliació del contracte de 
la brossa va ser el centre del de-
bat del ple de novembre de dijous 
passat. L'oposició està dividida 

davant d'aquesta qüestió i el go-
vern sociovergent només va rebre 
el suport de PP, C's i PxC, mentre 
que ERC es va abstenir i la CUP, 
Volem, ICV-EUiA i la regidora no 
adscrita hi van votar en contra.

El sí a l'aprovació de l'ampliació 
va arribar des de les files del Partit 
Popular, Ciutadans i Plataforma 
per Catalunya. Les tres formacions, 
tot i acabar emetent el seu vot favo-
rablement es van mostrar crítiques 

Ciutat

Obertura 3-4 ciutat 1745.indd   2 9/11/16   18:30



amb la gestió d'aquest contracte 
amb l'empresa adjudicatària.

Per la seva banda, el líder dels 
populars, José Manuel López va 
qüestionar el "perquè aquesta 
empresa es va prestar a licitar el 
contracte si ja sabia que sortia per 
sota del cost aproximat". López 
va advertir que "les pròximes li-
citacions les mirarem en lupa". 
Des de Ciutadans es va felicitar al 
govern per "donar resposta a les 
queixes de la ciutadania" pel que 
fa a la millora de la neteja viària 
i des de Plataforma es va reiterar 
la necessitat de no externalitzar 
aquest servei.

Sobre el Pla d'en Boet
Esquerra Republicana va posar 
sobre la taula la necessitat de mi-
llorar la neteja de zones com la 
del Passeig Marítim i el Polígon 
Pla d'en Boet. Van assegurar que 
"en aquests moments es consi-
dera que les zones d'oci nocturn 
d'aquesta zona forma part de les 
neteges extraordinàries de la ciu-
tat". El seu líder, Francesc Teixidó, 
lamentava aquests fets tenint en 
compte, deia, que "l'oci nocturn 
en aquesta zona és regular i per-
fectament previsible de cada cap 
de setmana". 

El de la mobilitat en general i els peatges de la C-32 en concret  
En contra es van postular VoleMataró, la CUP, Iniciativa per 
Catalunya Verds i la Regidora No Adscrita. La líder de Volem, 
Montse Morón, va modificar la predisposició del seu vot asse-
gurant que "en un principi volíem votar positivament perquè 
pensàvem que la ciutat tenia moltes mancances en la neteja 
viària, la freqüència de la recollida, les olors... però canviarem el 
vot perquè hem fet memòria històrica i no podem perdonar les 
errades que hi ha hagut".

La CUP, per la seva banda atacava directament la licitació del 
2014: "El contracte es va quedar curt o estem davant d'un in-
compliment flagrant de l'empresa?", es preguntava i assegurava 
que aquesta modificació del contracte "és, només, per donar 
resposta immediata a imprevistos".

Esteve Martínez, líder d'ICV-EUiA, va recordar que el contracte 
acaba adjudicant 60 milions d'euros amb IVA fins al 2022 i va 
lamentar que "el document sigui ben viu encara". La regidora 
No Adscrita només va demanar si s'ha elaborat algun informe 
que posi sobre la taula els objectius complerts, o no, d'aquesta 
empresa.

"El contracte es va quedar curt?"

núm. 1745 de l'11 al 17 de novembre de 2016
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El passat 25 d’octubre el Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Mataró va aprovar inicialment l’Avantprojecte 
d’Ordenances Fiscals del 2017, plantejant una revisió a l’alça de l’IBI (Impost de Béns Immobles) d’un 1,75%.

El problema, per a nosaltres, no radica en el fet d’aquesta pujada puntual, tenint en compte que existeixen vari-
acions que depenen de revisions cadastrals i d’altres elements que repercuteixen de diferent forma a cadascun 
dels contribuents.

El veritable problema és que, en aquests 10 últims anys l’IBI ha pujat fi ns al 58,26% nominal, i que per a un IBI 
tipus del 2007 de 100 euros ara, el 2017 arribarà als 170,86 euros.

Grup Municipal de Ciutadans

Increment de l’IBI en els darrers 10 anys 

Aquesta setmana ens acompanya en Miquel Martín 
Vázquez de 78 anys, restaurador de professió, ara ja 
jubilat i veí de Mataró centre.

Miquel, quant temps fa que viu a Mataró?
Quan va esclatar la guerra civil, el meu pare que era 
“guardia de asalto”, el van destinar a Mataró i des de 
llavors ja no ens hem mogut d’aquí.

Publirreportatge

L'entrevista
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Miquel Martín, jubilat i veí del centre, 
davant la Coca de Mataró

El grup municipal de Ciutadans som conscients, 
com en Miquel Martín, que l’IBI ha esdevingut un 
impost  costós. A més, com que no està vinculat 
al nivell de les rendes, vulnera clarament el principi 
d’equitat. Tot i que el més greu és que a causa de 
les contínues revisions a l’alça dels darrers anys ha 
passat de ser un impost marginal a esdevenir una 
important càrrega pels propietaris.

Les propostes de Ciutadans

A què us heu dedicat durant aquest 
temps?
Era restaurador. Us agrada aquesta ma-
queta? (Ens ensenya la maqueta del vai-
xell). És la Coca, la vaig acabar al 1975.

I tots aquests anys, us heu trobat a 
gust a Mataró?
La veritat es que sí, encara que última-
ment ja no es pot dir el mateix. Arran 
de les contínues pujades d’impostos 
cada cop ens costa més tirar endavant. 
Abans podíem sortir a dinar o sopar, i 
ara només podem sortir de tant en tant 
a fer un cafè per la Rambla. Sap què pa-
guem d’IBI?

Doncs la veritat, no!
Miri, 999,20 euros i entre tots dos no-
més cobrem 1.010,50 euros de pensió. 
Què li sembla? L’Ajuntament hauria de 
reduir costos i no pujar tant els impos-
tos.

L’Ajuntament ha volgut dissimular aquest increment de 
la pressió fiscal augmentant els terminis per liquidar 
l’impost, passant dels dos pagaments fraccionats 
a l’any als quatre d’aquest últim any. Si no posem 
punt final a les contínues pujades de l’IBI, acabarà 
convertint-se en una mena de “lloguer” que l’Ajunta-
ment cobrarà a tots els propietaris i esdevindrà una 
nova retallada del dret constitucional a l’habitatge.
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SENIORS

L'EDAT DE CUIDAR-SE I NO DEIXAR DE FER
La tercera edat és cada cop més activa

L
a gent gran del 2016 té poc a veure amb com 
es vivia la tercera edat fa cosa d'un quart de 
segle. Avui en dia tot el que s'escau posterior 

a la jubilació no és cap temps afegit sinó un tram de 
la vida que els protagonistes volen viure. No deixar 
de fer coses. És temps de cuidar-se i de prioritzar la 
salut, sí, però sobretot de buscar el benestar.

És temps de cuidar-se i  
de prioritzar la salut i de buscar  

el benestar

L'envelliment de la població és una evidència estadística 
del nostre país. Amb cada cop més esperança de vida, les 
polítiques, els serveis i el sector destinat a la gent gran 
és cada vegada més plural, divers i específic.

SÈNIORS

ESPECIAL SENIORS 1,2 intro 1713.indd   2 9/11/16   13:12



LA MARATÓ 2016, SOBRE L'ICTUS
La malaltia i les lesions medul·lars centren la iniciativa de TV3 

L
a 25a edició de 'La Marató' se centrarà espe-
cialment en l'ictus, una malaltia que comporta 
la pèrdua sobtada de les funcions cerebrals 

causada per un accident vascular. Al món, cada any 
afecta prop de 17 milions de persones i causa la mort 
a 6 milions. És la primera causa d'incapacitat i, segons 
els experts, es convertirà en l'epidèmia del futur, ja 
que la patiran una de cada sis persones.

El doctor Miquel Gallofré, director del Pla Director 

de la Malaltia Vascular Cerebral del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya, ha presen-
tat diverses dades sobre la incidència de l’ictus a 
Catalunya, que ha definit com "una de les tres ma-
lalties més letals al món". Segons ha explicat a casa 
nostra hi ha 13.000 ingressos l’any i representa la 
primera causa de mort en dones. També ha deixat 
clar que no es tracta d’una malaltia que afecta només 
adults. "Actualment, hi ha 900 infants catalans que 
conviuen amb discapacitats derivades d’un ictus".

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) ha presentat la campanya de sensibilitza-
ció i difusió social sobre l'ictus i les lesions medul-
lars i cerebrals traumàtiques de l’edició 2016 de 
'La Marató de TV3', que tindrà lloc el pròxim 18 
de desembre.

1.	 Con	ipsum	dolor	amet
2.	 cupim	jerky	leberkas,	tongue
3.	 meatball	pork	chop	short	ribs	ham	hock	tender-

loin	frankfurter.	Pig	tenderloin

núm. 1745 de l'11 al 17 de novembre de 2016
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SENIORS

“ET CUIDEN COM SI FOSSIS A CASA TEVA”
Entrevistem Isabel Jávega, resident a la residència Bellaire

A quina hora es lleva?

No tinc una hora concreta per llevar-me, però acos-
tumo a aixecar-me cap a dos quarts de nou del matí. 
Llavors m’arreglo i baixo a esmorzar entre dos i tres 
quarts de deu. Esmorzo tranquil·lament i això em fa 
començar el dia molt contenta.

El matí l’aprofita per a fer activitats. Quines 
practica?

Des de les 11 del matí i fins la una no parem de fer 
activitats. Sempre són coses que m’agraden, que 
m’interessen. Primer fem tallers de memòria, ma-
nualitats, fang, musicoteràpia, tot organitzat pels 
professors que tenim aquí. Després, anem a fer gim-
nàstica – sessions de fisioteràpia – que fem sols o 
en grup depenent del dia i que em van molt bé per 
poder-me moure bé. Després de tot això descansem 
una bona estona abans de dinar.

Li agrada el menjar, l’entorn, les activitats. Isabel 
Jávega, de 92 anys, és resident de la Residència 
Bellaire i s’hi sent com a casa. I és que aquest és 
l’objectiu d’aquest espai, que també és centre 
de dia, i que treballa des de l’atenció centrada 
en la persona, que personalitza l’estada de cada 
resident en funció dels seus gustos i necessitats. 
Com és el dia a dia de la Isabel? Ho descobrim 
a continuació.

Després de tantes activitats, fa falta un bon 
àpat. Com s’hi menja, a Bellaire?

Molt bé, perquè ho cuinen directament aquí i sem-
pre tenen en compte els plats que més ens agraden 
als que vivim aquí. Tot està boníssim i jo, fins i tot 
m’he engreixat des que hi sóc! Un cop hem dinat 
aprofitem per descansar, fer la migdiada o mirar la 
televisió, abans no comencem a fer coses tots junts 
a les tardes.

Tornen a fer més activitats?

Sí!  La tarda és el moment ideal per a jugar al bingo, a 
cartes o mirar una pel·lícula tots junts. A l’estiu també 
aprofitem per sortir al jardí, que és molt gran i molt 
bonic. S’hi està molt bé i podem prendre la fresca, 
però ara ja fa massa fred per estar-s’hi. Abans, cap 
a tres quarts de set, feia un berenar sopar amb els 
companys de centre de dia per després ja marxar 
amb el transport que la mateixa residència ens posa-
va. Ara em quedo a sopar aquí, perquè sóc resident 
i cap a les vuit mengem, després mirem la televisió 
i a les deu ja anem a dormir.

Què és el que més li agrada?

La tranquil·litat amb què es viu aquí i que m’hi sento 
com a casa. Tot és molt familiar. Vivim en un entorn 
molt bonic, ens cuiden molt, mengem molt bé i m’hi 
sento molt a gust.
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SENIORS

ELS CENTRES DE DIA, UN PAS LÒGIC
Aquests equipaments potencien l'autonomia de les persones

L
a programació d'aquests centres compten 
amb diferents propostes com per exemple, 
programes de prevenció, perquè la gent gran 

mantingui la seva autonomia el màxim temps possi-
ble, programes per a patologies com l’Alzheimer, el 
Parkinson, hemiplegies, ictus, demències, etc. Però, 
a diferència de les residències de gent gran o gerià-
trics, la gent gran continua vivint en els seus domicilis 
el màxim temps possible i realitzen diàriament als 
centres de dia activitats terapèutiques necessàries 
per al seu benestar i bona qualitat de vida.

El perfil de la persona que pot acudir a un centre de 
dia és tant aquella que vulgui realitzar tractaments 
de prevenció com aquella que ja tingui una patologia. 
Alguns centres tenen les seves instal·lacions adapta-
des i equipades amb diferents tipus d’aparells per a 
treballar les articulacions, enfortir els músculs... Per 
als centres de dia és important la detecció precoç de 
qualsevol patologia, ja que si s’aconsegueix treballar 
de manera terapèutica malalties com l’Alzheimer, el 
Parkinson o l’ictus, els resultats poden ser molt més 
favorables i ajuden molt a l’evolució de la malaltia.

Pot ser una alternativa tant per qui 
realitzi tractaments de prevenció 

com per a persones amb patologia

Els centres de dia tenen com a objectiu augmentar 
la independència de la gent gran, per això compten 
amb programes de tractament adaptats a cada 
necessitat de les persones grans.
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SENIORS

LES PENSIONS PUGEN UN DOS PER CENT
Les prestacions per jubilació se situen en 1.065 euros

E
n total, s'han abonat 1.691.488 pensions, de 
les quals 1.080.694 van ser prestacions per 
jubilació, que van sumar un import mitjà de 

1.064,96 euros, un 2,2% més. La resta de pensions 
van ser per orfandat (48.444 amb un import de 
374,09 euros), per favor de familiars (1.407 amb un 
import de 551,59 euros), per incapacitat permanent 
(165.127 amb un import mitjà de 1.013,36 euros) i 
viduïtat (395.816 amb un import de 646,57 euros).

En el conjunt del sistema públic es van abonar 
9.447.945 pensions contributives, un 1,21% més 
respecte de l'any passat. Més de la meitat, 5.764.058, 
han estat per jubilació; 2.362.301 per viduïtat; 940.553 
per incapacitat permanent; 341.091 per orfandat i 
39.942 a favor de Familiars. La nòmina de pensi-
ons contributives de la Seguretat Social va sumar 
8.576,6 milions d'euros el passat 1 de setembre, amb 
un increment del 3,13% respecte del mes anterior. 
L'import mitjà de les pensions en el conjunt de l'Es-
tat s'ha situat en 907,77 euros, un 1,9% més, mentre 
que l'import mitjà de les pensions per jubilació va 
ser de 1.047,98 euros.

L'import mitjà de les pensions  se 
situa en els 907,77 euros a l'Estat

L'import mitjà de les pensions a Catalunya ha 
crescut un 2% aquest octubre respecte del ma-
teix mes del 2015, fins als 941,80 euros, per sobre 
de la mitjana espanyola, que és de 907,77 euros, 
segons ha informat aquest dimarts el Ministeri 
de Treball i Seguretat Social. 
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SENIORS

DEPENDÈNCIA: 
ORGANITZEM-NOS!

C
com és una empresa dedicada al camp de la 
dependència en tota la seva extensió, ja sigui 
en residències geriàtriques, hospitals, centres 

de dia o domicilis. El nostre esforç es concentra en el 
servei personalitzat, oferim la nostra àmplia experi-
ència en l’àmbit de les ajudes tècniques. Assessorem 
a l’hora d’escollir el producte més adequat a les ne-
cessitats de cada cas. La millora en la qualitat de 
vida de les persones i els seus cuidadors, centren el 
nostre compromís.

En el recorregut de la vida, tard o d'hora, tindrem 
entrebancs que necessitaran suport, des d'una lesió 
temporal fins a situacions cròniques i/o evolutives. 
Això comportarà la cerca de solucions, ja sigui per 
donar comoditat a l'usuari o bé per contribuir en 
l'ajut al cuidador.

Per a qualsevol situació hem de trobar resposta. 
Per a la mobilitat i transferència hem d'aconseguir 
un mitjà eficient com cadires de rodes, caminadors, 
scooters, grues de trasllat, transfers, discs giratoris, 
rampes... Per al bany, disposem d'alçadors de wc, 
agafadors, tamborets i cadires específiques. Per al 
descans podem oferir-vos llits articulats, butaques, 
taules auxiliars, baranes, trapezis... I per a la pre-
venció de nafres disposem de coixins, matalassos, 
taloneres, colzeres... estris amb les característiques 
apropiades a la particularitat de cada circumstància.

Hem posat la nostra Il·lusió en un projecte (que ja 
és una realitat), que procura donar servei d'ajudes 
tècniques en l'àmbit de la dependència física a la 
nostra comarca, atenent centres especialitzats, cen-
tres de formació i servei domiciliari. Volem també 
fer esment que ens desplacem al domicili, si és ne-
cessari, per fer un estudi en detall de la vivenda i de 
com adaptar-la a les particularitats de cada usuari 
i de la seva família.

El fet de dedicar-nos a la comarca, és un avantatge, 
doncs cobrir una àrea reduïda aporta un servei àgil 
i alhora personalitzat. Poden comptar amb el nostre 
servei de taller de reparacions, on ens ocupem de 
resoldre, amb la major celeritat, els inconvenients 
que pot provocar el fet que s'espatlli algun dels apa-
rells imprescindibles per a la vida diària.

La il·lusió no l'hem perdut, tot al contrari. Com més 
avancem, més ens motivem. Poder col·laborar en 
donar solució a les dificultats, és molt satisfactori. 
Hem arribat a un punt que des de les empreses que 
coordinem posem al seu abast la possibilitat de com-
pra de material nou, material d'ocasió, tramitació de 
compra i venda de material usat i també de lloguer. 
El nostre objectiu és que a ningú li manqui el que 
necessiti i que els materials que no s'utilitzen no es 
quedin a l'armari, donem-los sortida i que algú en 
tregui profit.

 
Col·laboracions comercials
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EL MIRADOR DE MATARÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

GRUP

• Places de residència col.laboradores i privades

• Centre de Dia amb horaris personalitzats

• Unitat d’atenció Psicogeriàtrica

• Assistència Mèdica 24 hores

• Rehabilitació i Fisioteràpia

• Activitats psicoestimulatives

• Tallers ocupacionals

• Psicomotricitat i gimnàstica integral

• Assistència de treballador social

• Unitat d’atenció a enllitats permanents

• Assistència al terminal

• Suport espiritual

• Cuina pròpia / dietètica

• Bugaderia pròpia

CAN BOADA
centre geriàtric

C/ Pirineus 9-13, Mataró
T. 937 411 139 · www.cgcanboada.com

2P GRUP VL 1738.indd   2 20/9/16   11:29



EL MIRADOR DE MATARÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

GRUP

• Psicomotricitat i gimnàstica integral

• Assistència de treballador social

• Unitat d’atenció a enllitats permanents

• Assistència al terminal

• Suport espiritual

• Cuina pròpia / dietètica

• Bugaderia pròpia

• Places de residència col·laboradores i privades
• Centre de dia amb transport adaptat
• Apartaments especials per a matrimonis
• Estades temporals i caps de setmana
• Atenció integral i personalitzada
• Pàrquing gratuït per a familiars i clients

NOVA UNITAT DE REHABILITACIÓ INTENSIVA (URI)
L’única unitat d’aquest tipus disponible dins el sector, compta amb els equipaments més 
innovadors i d’última generació en l’atenció al pacient geriàtric, i amb els professionals 
especialitzats en aquest servei rehabilitador.

• Equip professional multidisciplinari
• Serveis complementaris
• Menjador per a famílies
• Servei de rehabilitació
• Unitat de demències
• Terrasses i jardins

VELLA TERRAFundació

C/ Capcir, 90 (Urb. Can Quirze) - Mataró 
T. 93 790 15 36 - www.residenciaelmirador.es
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PROJECTE PILOT AMB TAULES INTERACTIVES 
Els usuaris de la Residència El Mirador, del grup VL, pioners

La residència per a gent gran El Mirador de Mataró  de 
Grup VL, I DigaliX  col·laboren en una prova pilot que 
consisteix a instal·lar una taula interactiva perquè els 
residents aprenguin les possibilitats d’Internet com a 
finestra que els apropi a les seves famílies i al món.

Durant un mes i a través de 14 tallers diferents, 
els residents podran aprendre a utilitzar la taula 

interactiva com a eina de comunicació i consulta, 
a partir també dels seus interessos. Es tracta d’ob-
servar els avantatges que pot generar l’ús de la tec-
nologia en aquest perfil de població, a partir de les 
premisses següents:

- Fer un treball cognitiu i manual a través de l’ús de jocs 
interactius, i així exercitar aspectes com la memòria, 
la lectura i l’escriptura i algunes habilitats motrius.

- Fomentar i potenciar algunes aficions (la música 
o el cinema, per exemple) amb el coneixement de 
canals com youtube o l’ús dels navegadors.

- No oblidar l’aspecte social i relacional, amb un dis-
positiu multiusuari que permet el treball col·laboratiu.

Les característiques del dispositiu XTable de DigaliX 
faciliten la navegació davant les possibles limitaci-
ons físiques relacionades amb l’edat. És convertir 
un moble que tots tenim a casa en la Internet de les 
coses, adaptada als usuaris i les seves capacitats.
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ELS BENEFICIS DE L'AQUATERÀPIA
A Mataró es pot practicar aquesta activitat aquàtica a El Sorrall

A 
Mataró, a les instal·lacions de l'Eurofitness 
El Sorrall hi treballa Aquaterapia, l'empre-
sa número 1 del sector en recuperacions i 

readaptacions en el medi aquàtic. 25 anys avalen 
la trajectòria d'Aquaterapia, liderada pel conegut 
doctor Mario Lloret i que ha estat l'avantsala de la 
popularització d'aquesta pràctica i dels seus beneficis.

Explica Esther Teixidó, d'Aquaterapia, que aques-
ta pràctica permet treballar "millor, des de dins de 
l'aigua, allà on hi ha millor mobilitat i on es poden 
treballar la tonificació muscular, els estiraments o el 
treballa d'equilibri". L'aquateràpia és indicada per a 
tot tipus de persones i, òbviament, recomamable en 

el cas de les persones grans. Ajuda molt en casos de 
lesions cròniques o malformacions, en casos de ma-
lalties degeneratives, articulars, lesions de genolls, 
hèrnies, desviacions d’esquena o vèrtebres i també 
és molt indicada en casos d'esclerosis. 

En molts d'aquests casos, doncs, l'aquateràpia –que 
ha de ser sempre impartida per metges esportius o 
readaptadors de carrera– és molt més adient que el 
treball de natació no dirigit. Teixidó explica que "en 
el moment que entrem dins de l'aigua, treballem 
amb hipogravetat i hi ha una descompressió arti-
cular que ens dóna molta més mobilitat i treballem 
amb menys dolor".

És recomanable en casos de lesions 
cròniques, lesions físiques o contra 

fenòmens degeneratius físics

L'aquateràpia és, com el seu nom indica, un tipus 
de teràpia que es treballa a l'aigua. És una mena 
de natació terapèutica molt aconsellada per a 
millorar les condicions físiques o posturals, per 
a recuperacions o per lluitar contra fenòmens 
degeneratius físics

Una practicant d'aquateràpia
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PLA DE PREVENCIÓ I ACOMPANYAMENT
La Generalitat vol impulsar les polítiques de foment per gent gran activa

E
l Pla Integral de Prevenció i Acompanyament 
a la Gent Gran constarà de cinc grans eixos, 
entre les quals la reforma del Consell de la 

Gent Gran –ja iniciada-, apoderar la gent gran i les 

persones del seu entorn; l’acompanyament específic 
de gent gran activa i la promoció de polítiques con-
tra el maltractament. D’altra banda, el reconeixent 
a les persones centenàries també forma part del 
Pla i renova el seu format d’homenatge a la vellesa.

Un dels puntals del Pla Integral de Prevenció i 
Acompanyament de la Gent Gran és la promoció de 
polítiques actives contra el maltractament. Per això, 
des de la direcció general de Famílies s’impulsaran 
diverses accions com el desplegament del protocol 
marc contra els maltractaments arreu del territori.

El Consell de la Gent Gran de Catalunya és un òrgan 
col·legiat de participació i consulta de les persones 
grans. El ple del consell té 68 membres, entre els quals 
hi ha representants d’entitats de gent gran d’àmplia 
implantació territorial, representants de les entitats 
municipalistes, representants d’organitzacions sindi-
cals i organitzacions empresarials, persones expertes 
i de prestigi reconegut en la matèria i els expresidents 
dels congressos de la gent gran de Catalunya.
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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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ACTIVITATS //

'Els estats emocionals'
Dimarts 15 novembre / 18h / 
Casal Municipal de la Gent Gran 
de Molins (c. de Mare de Déu dels 
Àngels, 16. Mataró)
Conferència de Imma Playà, psicò-
loga de la Fundació Agrupació. 14è 
cicle d’activitats formatives per a 
la gent gran.

'Filosofi a del gènesi i de la 
generositat'
Dimecres 16 novembre / 18h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càrrec 
de Josep M. Esquirol (professor 
de Filosofi a de la UB). 

CASALS //

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
Activitats al Casal: • Ball: tots els 
diumenges a les 17h. • Juguem tots: 
cada dimecres a les 16h. • Petanca: 
melé cada diumenge.

Casal gent gran de l’Havana. 
Camí Ral, 163. Mataró. Telèfon: 
93.169.67.47. 
Matins: Gimnàstica Manteniment. 
Gimnàstica Passiva. Internet. 
Informàtica. Patchwork. Tai-Txi. 
• Tardes: Centres de Flors. Curs 
de Ball de Saló. Labors. Petanca. 
Country. Ping-Pong. Pintura i 
Dibuix. Pintura sobre Roba.

Associació de gent gran de 
Rocafonda/Palau. C. Colombia, 
55. Mataró. 93.169.51.66.
Activitats i tallers: • Petanca, 
jocs cartes, dòmino, escacs i bi-
llar. • Jocs d’entreteniment, dijous. 
• Ball, dissabte. • Coral • Excursions 
mensuals. • Català, Informàtica, 
Manualitats, Sudokus.

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. • Caminades: dimarts matí, a 
les 8h. • Puntes de coixí, modisteria, 
country, balls de saló, pintura, dibuix, 
taller memòria, havaneres, tai-txi, 
relaxació, ioga, anglès. Informàtica: 
photoshop, imatge digital i powerpo-
int. • Petanca i jocs de taula.

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 17 novembre, 
Ruta de l'Aigua (esmorzar a la Gleva 
i dinar a Sant Hilari Sacalm), preu 
43€. Del 12 al 17 desembre, a Lloret 
de Mar, preu: 179€. • Ball dimecres 
16,30h a la Sala del Bar. • Activitats 
i tallers: Pintura a l’oli. Puntes coixí. 
Coral. Petanca. Informàtica. Grup 
Play Back i Teatre Gatassa.

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. 
Plaça de les tereses, 17. Mataró.
Tel: 93.755.14.17.
Novembre: Dia 24, de compres a 
Andorra.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: sortida de 2 dies a 
Andorra, dies 22 i 23 de novembre. 
• Sopar-Ball, penúltim dissabte de 
mes, 20:30h. • Activitats: Tai-Txi 
(Dill i dimc matí). Mandales (Dimt 
tarda). Labors  i Patchwork (Dill 
tarda). Relaxació (Dimt i div tarda). 
Petanca (tardes). Melé de Petanca 
(dilluns tarda 15:15 a 19h). Ping-
pong i Informàtica (dmt. i div. matí). 
"Juguem al Quinze" (Dij tarda).

Associació Gent Gran Pla d'en 
Boet (C. de Juan Sebastián Elcano, 
6. Mataró). Telf.: 93.758.21.84.
Activitats i tallers: Ball de Saló 
(dimarts) Ball en línea (divendres) 
Sevillanes (dilluns i dimecres) 
Taitxi (dilluns i dijous), Sardanes 
(dimecres), Puntes Coixí (dimarts)
Informatica (Dijous - Nivell 1 i Nivell 
2) Català (dijous) Labors (dilluns i 
Dijous) i Taller de Memòria. • Ball: 
cada diumenge de 17 a 20h. • Ple 
i ratlla: divendres 16:30h.

Associació Gent Gran Molins. 
c. Mare de Déu dels Àngels, 16. 
Mataró. Telf: 93.757 17 99.
Activitats i tallers: • Patchwork, 
dilluns 10:30 a 12:30h. Manualitats, 
Dilluns 16:30 a 18:30h. Ple i ratlla, 
dimecres de 16 a 18h.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró

núm. 1745 de l'11 al 17 de novembre de 2016SENIORS
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490€

IMPLANTE
DENTAL

119€

BLANQUEAMIENTO

DENTAL

PROMOCIONES

IMPLANTE
+

PRÓTESIS DENTAL
EN 30 DÍAS

NOVEDAD

facebook.com/marmolclinicadental

Síguenos en

    Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com

CLÍNICA DENTAL MARMOL

ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna) | T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana) | T 93 751 77 42

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

• Atendemos todas las mutuas.
• Consulta y presupuesto sin cargo.
• Financiación a su medida.
• Sedación.
• Más de 15.000 implantes colocados.

Farmàcies

24h (obertes dia i nit)

M.R. COLLDEFORN

Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

9 a 22h (Obertes tots els dies)

A. ALFONSO M. COS. (festius no)

Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 

R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024

PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491

M.CENTENO (tots els dies de 8,45 a 21,45)

C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08

LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058

Ma I. SIMON (festius 9 a 14h)

Av. J. Recoder, 62 937 984 300

JOSE ANTONIO SORIANO

Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025

MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)

Rda. Rocablanca, 1 937 985 969

ROMANCES (dill-dissabte 9 a 21)

Av.President Tarradellas, 34 935 361 662

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721

Obertes de 9 a 13,30h i

de 16,30 a 20,30. diss. 9 a 13,30

M. BARBERÀ c/Gatassa, 10 937 982 915

E. BARREDA PALLARÈS

c/Alemanya, 6 937 573 421

EL TORRENT c/Torrent, 7 937 987 004

E. COLL Sant Josep, 30 937 904 340 (diss. tarda)

T. COLL (CREU BLANCA)

Plaça Xica, 1-3 937 960 908

M.R. CORONA C. SUBIRANA

Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093

J. FARRÉ c/Esteve Albert, 43 936 386 562

M. FERRÉ Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

B. FITÉ

Riera, 57 937 901 030 (diss. alterns tot el dia)

C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369

S. LÓPEZ Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048

M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947

M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915 

M.T. NOGUERAS c/Siete Partidas, 79 937 905 418

M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955

J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550

P. ROCA c/Nou, 1 937 901 957 (diss. alt.)

A. RUIZ-CARRILLO Alarcón, 41 937 901 517

M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706

L.M. SERRANO Rd. O’Donnell, 102    937 980 343 

M.SPÀ Sant Valentí, 43 937 416 262

R. SPA Pl. Santa Maria, 3 937 901 043

J. SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054

M.A. VIA Poeta Punsola, 16 937 901 828

A.L. VILARDELL

Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550

núm. 1745 de l'11 al 17 de novembre de 2016
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La gossera del C/Galícia

La regidora de Via Pública, Núria Moreno.

A.M. 

 Arxiu 

 L’Ajuntament de Mataró podria 
crear una unitat canina per lluitar 
contra les conductes incíviques 
dels ciutadans amb els seus gossos. 
La regidora de Via Pública, Núria 
Moreno, ho va anunciar diven-
dres en roda de premsa, moment 
que va aprofi tar per explicar que la 
mesura s’estudiarà en la redacció 
del nou Pla Director de la Policia 
Local que s’ha de treballar en els 
pròxims mesos. 

Una enquesta realitzada entre 
la població durant la fase prèvia 
a la redacció del Pla de Seguretat 
Local va revelar que “els ciutadans 
perceben la tinença irresponsa-
ble d’animals i l’augment d’excre-
ments i orins a la via pública com 
una qüestió d’inseguretat”, tal com 
va assegurar Moreno. Si a això s’hi 
suma que Mataró és una de les ciu-
tats amb un percentatge més alt 
d’animals domèstics, “era necessari 
desenvolupar una estratègia que 
incorporés, no només les campa-
nyes de civisme i l’increment de 
recursos de neteja, sinó també la 
via policial i sancionadora”. 

El plantejament arriba davant l’augment en la tinença 
irresponsable d'animals i d’excrements a la via pública

Una unitat canina contra les 
conductes incíviques amb gossos

  La Societat Protectora d’Animals 
de Mataró ja ha iniciat el trasllat 
dels animals que actualment viuen 
al carrer Galícia cap al refugi de Cal 
Pilé. Es calcula que a principis del 
2017 ja no hi quedarà cap animal i 
que, per tant, la protectora d’ani-
mals tancarà fi nalment les seves 
portes, tal com van acordar l’spAm 
i l’Ajuntament. Aquesta, però, és 
una situació provisional, mentre 
no es construeixi el nou centre. 

Sílvia Serra, presidenta de 
l’spAm, va explicar a Mataró Ràdio, 
que el trasllat dels gossos ja ha 
fi nalitzat i que Cal Pilé és ara el 
centre de referència en l’adopció 
d’aquests animals, mentre que 
els gats i el centre veterinari es 
mantenen a les instal·lacions del 
carrer Galícia. 

De fet, s’hauran de quedar allà 
fi ns al mes de març, quan està pre-
vist que fi nalitzin les obres de Cal 
Pilé, que encara no han començat, 
i que han de servir per construir 
una gatera i adequar el sistema de 
canalització d'aigües. | Red.

Tots els serveis es recen-
tralitzaran el mes de març

Comença el trasllat 
de la protectora cap 
a Cal Pilé

Per això, el nou Pla Director de la 
Policia Local estudiarà la fórmula 
per a crear una unitat canina amb 
agents que es dediquin únicament 
a vetllar perquè es compleixin les 
ordenances sobre la tinença d’ani-
mals i es tinguin conductes cívi-
ques a la via pública. 

Controls mensuals
Els agents destinats a aquesta nova 
àrea específi ca ampliarien els re-
cursos i esforços que es dediquen a 
aquest àmbit. Actualment, segons 
va explicar la regidora, “es duen a 
terme controls mensuals que vigi-
len si es porten els gossos lligats o 
s'intenta enxampar casos en què 
no es recullen els excrements”. A 
més a més, la regidora va confi r-
mar que s'imposen multes que 
poden arribar als 4.000 euros si 
s'acumulen diverses infraccions, 
com portar un gos perillós deslli-
gat i no tenir-lo censat, però que 
en molts casos, els pagaments no 
es fan efectius perquè els propie-
taris, com reconeix Moreno, “es 
declaren insolvents”. | Mireia Biel

CiutatCiutat núm. 1745 de l'11 al 17 de novembre de 2016
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Valium social

Hi ha metges que recepten "va-
lium" per tranquil·litzar als seus 
pacients en situacions angoixants. 
Quan aquesta medicació escapa del 
seu àmbit i es torna habitual, s'aca-
ben generant conductes de dro-
goaddicció. La creixent desigual-
tat social entre pobres i rics, està 
provocant comportaments socials, 
assimilables als dels metges, en els 
que els rics subministren "valium 
social" als pobres, perquè visquin 
encantats i tranquils, anul·lant la 
seva capacitat de pensar. L'addicció 
es defineix com una malaltia que 
ennuvola el cervell i es caracteritza 
pel consum convulsiu de drogues, 
tot i saber les seves conseqüències 
negatives. Només és possible supe-
rar-la, quan psicològicament s'és 
més fort que la dependència que 
genera, la qual cosa requereix fer un 
gran esforç intel·lectual, per poder 
repensar les condicions negatives 
que la provoquen.

El "valium del treball" suposa no 
acceptar inicialment cobrar 1000 �, 
per acabar conformant-se en 600 � 
i finalment en 300 �, abans de tro-
bar-se no cobrant res. El "valium 
consumista" com la millor forma 
d'alleujar l'angoixa vital d'una so-
cietat, en la que el valor de cada 
persona es mesura pel que té i per 
la seva capacitat econòmica per 
consumir. El "valium de la políti-
ca" posant en mans d'una classe 
política desacreditada, la solució 
dels seus problemes, generats per 
les classes dominants a les qui ser-
veixen. Finalment el "valium de la 
comunicació" consistent en divul-
gar mitges veritats contradictòries, 
banalitzant a la societat, perquè 
passi de tot i no pensi.   
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Divendres

11 novembre

22:00h // 
Sala Clap (c. Serra i Moret, 
6. Mataró) // 
Anticipada: 6€. 
Taquilla: 9€. 

LORIEN,
LA VEU DE MATARÓ 

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Dirty&Harry + Cobb 
Divendres 11 novembre / 20.30h 
/ L'Arc Cafè Cultural (c. Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Dirty&Harry es mou per totes les 
variants de la música electrònica. 
Artclic!, cicle de música electròni-
ca, experimental i d'arts visuals.

The Congress + Tòfol Martínez 
Organic Trio
Dissabte 12 novembre / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 8€. Taquilla: 10€.
Concert de la banda americana 
de soul, funk, rock, blues i jazz. 
Abans, Tòfol Martínez presenta 
un projecte nou.

Irene & Lio 
Dissabte 12 novembre / 20h / 
L'Arc Cafè Cultural (c. Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert acústic del duet format 
per Irene Martín (veu) i Emilio 
Bethencourt (guitarra i veu).

Yoko Suzuki
Diumenge 13 novembre / 18.30h / 
Espai La Saleta del Centre Catòlic 
(La Riera, 110. Mataró) / Aportació 
voluntària
Concert solidari de piano, a be-
nefi ci de l'Associació d'Amics de 
la República Dominicana.

'Els contes de Hoffmann'
Dimarts 15 novembre / 19.15h 
/ Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) i Teatre Principal (c. 

Església, 45-47. Arenys de Mar) 
/ Anticipada: 16€. Taquilla: 18€.
Projecció de l'òpera de Offenbach, 
en directe des de la Royal Opera 
House de Londres.

Jazz Jam: Artur Regada
Dijous 17 novembre / 21.30h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Anticipada: 10€ o 17€ (amb menú). 
Taquilla: 12€.
Primera jam session de la tempo-
rada, amb el contrabaixista com 
a artista convidat. Organitza: 
Associació Jazz Maresme.

Sharif
Divendres 18 novembre / 22.30h / 
Sala Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 15€.
Concert del raper, amb el seu nou 
disc 'Bajo el rayo que no cesa'. 

Guia cultural

Agenda

El Clap obre aquest divendres 
les seves portes per acollir la 

joveníssima mataronina Lorien, 
una veu prodigiosa que té un 
estil propi amb infl uències 
que van del folk fi ns al 
rock. Està en la recta fi nal 
de preparar el primer 
disc, 'Inner Demons' 
on evoluciona amb 
noves cançons, més 
fosques i elèctri-
ques. Cybee obrirà 
la nit.

Agenda 1745.indd   2 9/11/16   16:23



www.totmataro.cat/agenda

TEATRE I DANSA //

Teatre al Centre Parroquial
Centre Parroquial (c. Bernat 
Riudemeia, 8. Argentona)
Cap de setmana de teatre, a càr-
rec de la companyia Tdiferencia. 
Dies 12 i 13 novembre / 17.30h: 
"Peter Punk", comedia musical 
per a tota la família.
Dissabte 12 novembre / 21.15h: 
"Velma y Cris", obra a càrrec de 
Maite Redín i Adriana Olmedo.

'Algún amor que no mate'
Dissabte 12 novembre / 21.30h / 
El Casal de Llavaneres (Avinguda 
Catalunya, 56. Sant Andreu de 
Llavaneres)
Obra teatral de Dulce Chacón. 
Interpretada per Lapsus Teatre. 
Dins de la 19a Mostra de Teatre 
Dani Tàpias.

'Dot'
Diumenge 13 novembre / 18h / La 
Sala d'Argentona (Plaça Nova, s/n. 
Argentona) / Anticipada: 7,50€. 
Taquilla: 10€.
Sorprenent espectacle en què dan-
sa, teatre, música i noves tecnolo-
gies es combinen.

'L'hostalera'
Diumenge 13 novembre / 18.30h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) 
/ Entrada: 7€. Reduïda: 5€.
A càrrec del grup de teatre Seràfi cs, 
d’Arenys de Mar. III Cicle de Teatre 
Amateur del Maresme.

'Espais buits'
Diumenge 13 novembre / 19h / Les 
Esmandies. Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Sis monòlegs a càrrec de la com-
panyia Sucreàcid.

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 11 novembre / 17:30h: El 
conte de la rotllana: 'Anem a dor-
mir?' de Lindsay Gardiner i 'De nit, 
a dormir!', de Jeanne Ashbe.
Dimecres 16 novembre / 17.30h: 
Art Time: parlem i pintem 'Johannes 
Vermeer'.
Dijous 17 novembre / 17:30h: 
L'Hora del Conte: 'Perdut i trobat', 
d’Oliver Jeffers.

Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, Mataró).
Divendres 11 novembre / 18h: 
Club dels Setciències: 'La salut i 
l'alimentació'.
Dimarts 15 novembre / 18h: L'hora 
del conte especial: 'A Babel en pa-
tinet', una comèdia de titelles. 

ESPECTACLE /

'In Somni'
Diumenge 13 novembre / 19h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Platea: 21€. Amfi teatre: 17€. 
Espectacle de la Cobla Sant Jordi, 
la companyia Kulbik Dance i Dj 
Code. Fusió inèdita entre cobla, 
hip hop i música electrònica.

MÚSICA ANTIGA /

'Un mataroní galant: Tonadillas 
de Lluís Misson'
Divendres 11 novembre / 21h / 
Basílica de Santa Maria (Pl. Santa 
Maria, Mataró) / Preu: 6€.
Concert a càrrec de Solistes i el 
Conjunt d’Antiga de l'ESMUC. 
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SORTIM EN FAMÍLIA /

'El viatge d'en James'
Diumenge 13 novembre / 18h / 
Casal Nova Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró) / Preu: 7€.
La companyia Sim Salabim presen-
ta un conte teatralitzat, musical, 
amb titelles i actors. Organitza: AC 
Maresme Titelles.

PREMI /

58è Premi Iluro
Dimarts 15 novembre / 19.30h / 
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró)
Premi anual de monografi a his-
tòrica. Presentació de les dues 
obres guardonades el 2015 i ve-
redicte del Premi del 2016.

'En los confi nes de Hibernia. 
Tras la leyenda de la Armada 
Invencible en Irlanda'
Divendres 11 novembre / 19.30h 
/ Dòria Llibres (c. Argentona, 24. 
Mataró) 
Presentació del llibre amb l'autor, 
David Revelles, i Joan Giménez 
Blasco, doctor en història i espe-
cialista en època moderna.

'De la consulta al referèndum': 
Debat commemoratiu 9N
Dissabte 12 novembre / 19h / 
Ateneu Arenyenc (c. Anselm 
Clavé, 22. Arenys de Mar)
Intervindran: Santiago Vidal (ERC), 
Míriam Nogueras (PDECAT), Mireia 
Boya (CUP), Antoni Castellà 
(Demòcrates), Sara Vila (ICV), 
Alfons Palacios (MES), Ignasi Planas 
(RCAT), Jordi Sánchez (ANC).  

40è aniversari Casa de 
Andalucía a Mataró
Diumenge 13 novembre / 11.30h / 
Ajuntament de Mataró (La Riera, 
48. Mataró)
Conferència a càrrec d'Isidoro 
Moreno, catedràtic d'antropolo-
gia per la Universitat de Sevilla.

'Beethoven i el seu entorn'
Dimarts 15 novembre / 18h / 
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Preu: 5€.
3a sessió: "Etapa de plenitud (1800-
1808)". Cicle de xerrades a càrrec 
de Joan Vives, locutor-redactor de 
Catalunya Música. 

'Tu i l'art'
Dimarts 15 novembre / 19h / La 
Destil·leria (Camí Ral, 282-284. 
Mataró) / Gratuït 
Taula rodona amb artistes convi-
dats vs nous talents. 

'Em preocupa com es relaciona 
el meu fi ll/a. Com millorar les 
seves habilitats socials'
Dimarts 15 novembre / 19h / 
Fundació Hospital (c. Sant Pelegrí, 
3. Mataró)
Xerrada a càrrec de la psicòloga 
Sandra Sánchez. 

'La màgia del cinema'
Dimecres 16 novembre / 19.30h 
/ CFA Els Tarongers (c. Mare de 
Déu de la Cisa, 80. Mataró)
Xerrada de Jesús Gonzàlez.

'Aguas de venganza'
Dijous 17 novembre / 19.30h / 
Buc de Llibres (Muralla del Tigre, 
31. Mataró) 
Presentació del llibre amb presèn-
cia de l'autor, Miguel Pajares.

Televisió de Mataró, de la UHF 
a internet
Dijous 17 novembre / 19.30h / Ca 
l’Arenas (c.Argentona, 64. Mataró) 
Conferència de Pep Andreu, pe-
riodista, director del canal m1tv.

Tertúlia Literària a Argentona
Dijous 17 novembre / 19.30h / 
Biblioteca Municipal (c. Gran, 3-5. 
Argentona)
"Incerta glòria" de Joan Sales.

Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
Divendres 11 novembre / 18h: 
Circuït científi c: 'La ciència del 
xef', experimentació sobre la ci-
ència de la cuina a càrrec de LAC. 
Dimecres 16 novembre / 18h: Hora 
del Conte Especial: 'La carretera 
bona', sobre educació viària.

Els arcs intel·ligents de Gaudí
Dissabte 12 novembre / 18h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró).
Participa en família d'una activitat 
lúdica i cultural al primer edifi ci 
construït per Gaudí. 

'Safrà i Serafí'
Diumenge 13 novembre / 18h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
5€. Taquilla: 6€. 
Espectacle infantil de titelles a càr-
rec de la Cia. Txo Titelles.

Buc de contes
Dijous 17 novembre / 17:30h / 
Buc de llibres (Muralla Tigre, 31. 
Mataró).
Narració del conte 'Tothom bada-
lla', d'Anita Bijsterbosch.

XERRADES I LLIBRES /

'Zugzwang. El dietari del 
procés'
Divendres 11 novembre / 19.30h / 
Biblioteca Municipal (c. Gran, 3-5. 
Argentona) 
Presentació del llibre d'Oriol 
Jordan i Guifré Jordan.
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RUTES I VISITES //

Vapors, fàbriques i cooperati-
ves del Mataró industrial
Diumenge 13 novembre / 11h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric pa-
trimoni històric de Mataró.

FESTES I FIRES //

13a Setmana Cultural de 
Cerdanyola (Mataró)
Divendres 11: 19.15h Espai Gatassa, 
inauguració exposició FusionArte 
i presentació llibre poesia d'Isabel 
Garcia, amb música i pica-pica.
Dissabte 12: 9.30h pl. Onze de 
Setembre, Futbol Espai Jove 3x3. 
10h Associació de Veïns, simultà-
nies d'Escacs per a nois i noies.
Diumenge 13: matí Pl. Illa Cristina, 
penjada de Poemes al Carrer.
Dimecres 16: 19h Centre Cívic Can 
Morros, inici exposició fotografi es 
del tramvia de Mataró a Argentona. 
Dijous 17: 19h Espai Gatassa, cine-
ma-col·loqui documental "De les 
laietanes a les pioneres" de Lluïsa 

del Rio. Divendres 18: 20.15h Espai 
Gatassa, Nit del Cant Coral amb el 
cor La Toscana. Dissabte 19: 20.15h 
Espai Gatassa, Nit de la Poesia 
amb recital poètico-musical de 
l'Associació Cultural de Cerdanyola. 
Diumenge 20: Festa de cloenda al 
Parc de Cerdanyola. 11h, Dibuixa i 
acoloreix. 11.30h, concert Xaranga 
Iluro. 12.30h, concentració i ball de 
gegants. 13.30h, vermut popular.  

Vilassar de Noir. Festival de 
literatura i cinema negre 2016
Dies 11 i 12 novembre / Espai 
Cultural Can Bisa (c. Montserrat, 
8. Vilassar de Mar)
Amb presentacions de llibres, tau-
les rodones, parades de venda de 
llibres, presència d’autors, projec-
ció de pel·lícules, tallers, teatre, 
música, còmic, restauració, etc.

Mataró en Viu!
Dissabte 12 novembre / De 19 a 
21h / Mataró
Aparadors vius als comerços de 
la Unió de Botiguers de Mataró, 
actors, actrius, ballarins/es, etc.  

Fira de Tardor
Dies 12 i 13 novembre / Passeig 
de la Mare de Déu de Montserrat 
(Sant Andreu de Llavaneres)
Fira de coca de Llavaneres, ali-
mentació i artesania de tardor, 
degustacions i activitats infantils. 

Festa de la Sembra del Pèsol
Dissabte 12 novembre / A partir 
de les 11h /  Plaça de la Vila (Sant 
Andreu de Llavaneres)
Activitats infantils, visita a les hor-
tes de pèsol, exposició, etc.

Fira de Brocanters
Diumenge 13 novembre / De 10 a 
15h / Riera, davant del C.C.Calisay 
(Arenys de Mar)
Associació Col·leccionisme Nou i 
Vell (Crisàlide).

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda
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'Pintura, fotografi a i poesia'
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Inauguració: 
divendres 11 novembre a les 19:15h.
Mostra col·lectiva de l'associació 
d’artistes FusionArte.

Premi Iluro  
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró) / Del 10 al 15 de 
novembre. 
Mostra de peces seleccionades al 
voltant del Premi Iluro. 

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Del 17 novembre al 10 desembre:
• 'Retrats de paraula', fotografi es 
de Carles Rodríguez Marín.
Fins al 15 de desembre:
• 'Tres mesos amb Care Santos'.
Del 7 al 30 de novembre:
• 'De Llull a puntCAT': recorregut 
història de la llengua catalana.

'Primitiu i actual'
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. 
Mataró). / Del 16 de novembre al 
18 de gener.
Obra de Jaume Estapé. Tècniques 
pigmentàries.

Can Marfà Gènere de Punt 
Museu de Mataró (Passatge 
de Can Marfà, 1. Mataró)
Fins al 18 de desembre: 
• 'Vestir i desvestir cossos. 
Fenomenologies d'aparició'.
Visita exposició permanent, cada 
dissabte a les 18:30h: 
• 'Mataró, capital gènere de punt'.

Sales exposicions Can Palauet 
(c. d’en Palau, 32. Mataró). 
Fins al 27 de novembre: 
• 'Lahza 2 | The Image Festival 
Association Zakira': fotografi es 
fetes per refugiats sirians.
• "Jerusalem ID": exposició de 
Mapasonor + Domènec.
Fins al 17 de desembre:
• 'Ljós & Myrcur / Llum i foscor', 
de Verònica Tartadeluna.  

'Portraits nòmades'
La Destil·leria Espai Cultural (Camí 
Ral, 282. Mataró) / Fins el 24 de 
novembre.
De l'artista Delphine Labaden.

'Entre taques i gargots'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Fins al 26 de novembre. 
Olis recents de Jordi Torrent.

'Eclèctica'
Hotel Atenea Port (Pg. Marítim 
324. Mataró) / Fins al 20 novembre.
Ma Carme Bufí, artista mataronina.

Col·lecció Bassat. Art 
Contemporani de Catalunya 
1980-1989 (I)'. 
Nau Gaudí (C. de la Cooperativa, 
47. Mataró) / Fins al 15 de gener.
Retrospectiva art català anys 80. 

'Mar adentro'
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 20 
de novembre.
Exposició de Cecilia Morales.

'Santi Clavell: Tres anys 
després...'
Galeria Lolet Comas (c. Sant 
Joaquim, 27 bis. Mataró) / Fins 
al 28 de novembre. 
Obra amb tècnica de l'aquarel·la.

'Energia'
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró) / Fins al 
26 de novembre.
Recorregut per l'evolució del gas 
i electricitat als s. XIX i XX. 

'Salvem les Esmandies, fa 40 
anys'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 22 de novembre.
Organitza: AV Peramàs Esmandies.

'Del buit a la llum'
Museu Monjo (Camí Ral, 30. 
Vilassar de Mar) / Fins al 13 de 
novembre. 
Escultures de Martí Morros.

'Fons d'Art de l'Aixernador 
Centre Cultural Argentoní'
Casa Gòtica (Plaça de l’Esglé-
sia, 4. Argentona) / Fins al 13 de 
novembre.
Joan Pannon Farré.

'La Música Callada de Mompou' 
Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac) / Fins al 15 gener.
De Jean-Jacques Laigre.

Càntirs i pintures de Clemente 
Ochoa
Museu del Càntir (Pl. de l’Esglé-
sia, 9. Argentona) / Fins el 29 
novembre. 
De Manuel Clemente i Ochoa.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'Visages'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
11 de novembre a les 19.30h. Fins 
al 4 de desembre.
Mostra de retrats i fi gures recents 
de l'artista mataronina Trini Gómez. 
Associació Sant Lluc per l’Art. 
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Parlem de...

... Santi Clavell

La Galeria d’Art Lolet Comas del car-
rer Sant Joaquim presenta, del 10 al 
28 de novembre de 2016, l’exposició 
Tres anys després de l’artista mata-
roní Santi Clavell.

Una vintena d’obres, fetes amb 
aquarel·la, conformen la mostra en 
petit format. Aquest tastet mostra un 
artista reflexiu, introspectiu i crític 

amb l’entorn, l’art i la cultura.
Les seves peces, amb missatge 

escrit inclòs, aporten una visió so-
cial gens engrescadora del món de 
les arts, castigat per un IVA cultural 
però també per la manca de suport 
de les institucions públiques, políti-
ques i gestores.

La peregrinació de Clavell, en so-
litari, encara és més amarga quan el 
protagonista de la seva obra és l’ho-
me. Una societat que sembla haver 
perdut el rumb i va a la deriva.

Clavell exerceix la crítica punyent 
però hi ha un cant a la vida, a la lluita, 
al no deixar-se vèncer, en cadascu-
na de les seves peces, “no deixis de 
ballar, no deixis de viure”...

En uns moments socials, culturals 

i econòmics molt convulsos, Clavell 
proposa fer-ne una anàlisi de tot ple-
gat, sense deixar-se endur per la pas-
sivitat, la complaença. Ell és mani-
festant actiu, dels que els importa 
el seu voltant i el que succeeix, però 
cercant canvis.

Rosa Luxemburg, militant i teòrica 
marxista, un cop digué: “La llibertat 
només per als que donen suport al 
govern, només per als membres d’un 
partit (per nombrós que aquest sigui) 
no és llibertat en absolut. La llibertat 
és sempre i exclusivament llibertat 
per al que pensa de manera diferent”. 
Aquest és el cas de Santi Clavell.

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Historiador de l'art i gestor cultural
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L'alcalde amb Alícia Romero

El Ple Municipal ordinari de novembre

Cedida 

 Daniel Ferrer 

 Inicialment era una proposta de 
resolució presentada pels partits 
d'esquerres al Ple Municipal del 
mes de novembre. Una esmena 
a la totalitat per part del govern 
però, va tombar la proposta inici-
al. L'objectiu seguia sense variar: 
analitzar les necessitats del barri 
de Cerdanyola.  Així doncs, el pre-
sident del Consell Territorial de 
Cerdanyola, Miquel Ángel Vadell, 
va plantejar la situació actual del 
barri i les mancances que, ja en 
aquests moments, s'avaluen des 
del Consell. 

 El president del Consell es va 
comprometre a incloure als pres-
supostos del 2017 i al Pla d'Ac-
tuació Municipal (PAM) tot un 
conjunt de mesures i programes 
d'actuació que aculli "de mane-
ra integral, les actuacions que es 
faran al barri en matèria de vàri-
es coses: via pública, seguretat, 
comerç, habitatge,...", explicava 
Vadell al Ple. Així doncs, el Consell 
Territorial serà l'organisme d'actu-
ació i també d'anàlisi de tot l'estudi 
que es portarà a terme. Vadell va 

El Ple Municipal del mes de novembre aprova l'actuació 
integral al barri per les seves "mancances i situació"

Els pressupostos 2017 preveuran 
un pla d'actuació a Cerdanyola

   L’Alcalde de Mataró David Bote 
i la diputada al Parlament Alícia 
Romero són dues de les noves 
cares de l’executiva del PSC. El 
partit va celebrar durant el cap 
de setmana el seu XIIIè Congrés 
a Barcelona, del qual ha sortit 
una executiva de consens que 
compta amb els dos mataronins 
com a nous membres. Al mateix 
màxim òrgan també hi ha Xavier 
Amor, que és Alcalde de Pineda 
i membre nat del consell per ser 
President de la Federació Catalana 
de Municipis. Des de la delegació 
maresmenca s’expressa la satisfac-
ció pel resultat d’aquest congrés.

Les àrees de responsabilitat
L'alcalde de Mataró, David Bote, 
ha estat escollit com a nou mem-
bre i serà el responsable de la se-
cretaria d’Investigació, Recerca i 
Desenvolupament, mentre que 
la diputada al Parlament, Alícia 
Romero, també debutant a l'Exe-
cutiva, s’encarregarà de la secreta-
ria de Formació.  | Redacció.

Debuten en el màxim 
òrgan de decisió del partit

David Bote i Alícia 
Romero entren a 
l’executiva del PSC 

voler remarcar el compromís del 
Consell per millorar, també, les 
instal·lacions dels equipaments 
esportius de la zona. Unes me-
sures i actuacions que només es 
podran tirar endavant, però, amb 
el suport d'altres administracions. 

Entre els grups municipals que 
van prendre la paraula es va des-
tacar la necessitat de millora que 
té el barri. Tot i que en un primer 
moment semblava que el debat 
havia derivat en nacionalismes de 
barri, fi nalment es van puntualit-
zar aspectes com la multicultura-
litat, la diversitat d'equipaments i 
serveis que, a hores d'ara, encara 
manquen a Cerdanyola.

Volen compromís ferm
L'Associació de Veïns de Cer-
danyola també va prendre la pa-
raula en el Ple en aquest punt per 
posicionar-se respecte a la pro-
posta. Eva Sánchez, la seva repre-
sentant va destacar la quantitat 
d'iniciatives i mesures que s'han 
projectat al barri i les que encara 
esperen que arribin.| Marta Gómez

CiutatCiutat núm. 1745 de l'11 al 17 de novembre de 2016

Tot ciutat Ple Cerdanyola + socialista.indd   1 7/11/16   18:24



Nivells de consciència (2/3)

Anem a veure el contingut dels 
diferents nivells de consciència, 
dels esglaons. 

CONSCIÈNCIA ARCAICA/PRIMI-
TIVA. Arrelada en el cervell reptilià. 
Aspectes canibalescs o salvatges: 
Marcar territori, producció sexu-
al, recerca del menjar, defensa del 
clan, l'agressivitat. D’aquí: guerres, 
violacions, maltractaments, des-
controls, reaccions primàries en 
ple segle XXI. 
CONSCIÈNCIA MÀGICA: Arrelat 
en el cervell límbic, la base de les 
emocions. Tot un món polaritzat. 
Unió total. Un entramat o ordis-
satge de totes les coses vivents. És 
consciència grupal, de clan. Està 
marcada de falta de sentit crític. 
Apareix el pensament màgic. El 
bruixot de la tribu és el gran per-
sonatge. També en ple segle XXI.
CONSCIÈNCIA MÍTICA. La dinà-
mica de l’esperit formulada en 
mites, narracions, llegendes, etc. 
Aquest nivell forma el món de les 
creences. Siguin “sagrades” o “lai-
ques”. No accepta la crítica raci-
onal. ¡¡Com expressen el món de 
les emocions, sentiments, afectes!! 
La narració mítica no és més que 
un mapa, no és la realitat. L’ésser 
humà viu de mites, narracions. 
També en el segle XXI.

Aquestes tres consciències 
mar  quen la forma de fer actual-
ment de la Humanitat. Observeu: 
Violències, guerres. La primitiva. 
A més tot ha de ser fàcil i imme-
diat. La màgica. Les narracions o 
mites s’agafen al peu de la lletra: 
Discursos religiosos, polítics, eco-
nòmics. No hi ha esperit crític. 
L’ésser humà alienat. La mítica.

JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

núm. 1745 de l'11 al 17 de novembre de 2016
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Twist your world

CO2: 119 - 152 g/km ∙  Consumo: 4,6 - 5,9 l/100km
Garantia 5 anys. PIVE 8. Model fotografiat ASX 160 DI-D Kaiteki. Oferta vàlida fins al 30 de juny de 2016. Preu de l’ASX 160 MPI Challenge, vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financien a través de Santander 
Consumer EFC SA per un import mínim de 12.500€ a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou: promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km, IVA, IM, transport i Pla PIVE 8 (subjecte a disponibilitat i condicions del Pla al moment 
de la compra). Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat financera. Mitsubishi recomana lubricants 

Dóna la volta al teu món i mira les coses d’una altra manera amb el Mitsubishi ASX, el SUV més esportiu, amb noves 
versions altament equipades i cinc anys de garantia. Decideix-te per una tracció davantera o el sistema “All Wheel Control”. Escull 
canvi manual o automàtic de 6 relacions. I tria entre 3 motors d’última generació, dièsel o gasolina, de fins a 150 CV, tots amb baix 
consum i emissions reduïdes de CO2.

Gama ASX des de 15.700€.

con conducción eficiente, doble ahorro

PIVE 8
BARCELONA - SANT BOI DE LLOBREGAT - GRANOLLERS - MANRESA - REUS - SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOVES INSTAL·LACIONS A MATARÓ
Carretera de Barcelona, 49. Mataró.

Tel. 902 450 475 / www.mitsubishi-cat.com
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MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)

Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓCamí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓ
Pol. Ind. Pla d’en Boet.  Pol. Ind. Pla d’en Boet.  T 93 161 50 15T 93 161 50 15

OFERTA
Conjunt de bany 70cm.
Silex, mod. Allegro.
· Moble.
+ Pica porcellana.
+ Mirall llis.

Disponible en més mesures i colors, consultar estoc en botiga.

Conjunt de bany 70cm.Conjunt de bany 70cm.
Silex, mod. Allegro.Silex, mod. Allegro.

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

ésésés
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...

578,52€

289,26€

ABANS

DESPRÉS

PR
EU

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LÒ

S

La Sirena CNM cau per la mínima en una magnífi ca 
Supercopa Europea davant el superfavorit Sabadell
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Opinió Cugat Comas
Periodista del Tot Mataró

Em va fer il·lusió dissabte passat 
tornar, després de força temps, al 
Teresa Maria Roca, ja que el partit 
prometia. Per a molta gent aliena 
a això de l'esport local en general i 
de l'handbol mataroní en particu-
lar, li pot sorprendre que es con-
sideri especial un partit contra el 
Balonmano La Roca. Però per a la 
majoria dels que hem après a ju-
gar a aquest esport a l'equip groc-
i-negre, el partit contra els "roque-
rols" sempre té tints especials.
No és que el túnel de Parpers sigui 
el connector entre dues enti-
tats amb una rivalitat històrica, 
ni molt menys. Però La Roca és, 
per pes històric, un equip gran 
d'handbol que, a més a més, és el 
que tenim més a prop. Pels cap-
grossos que juguen a handbol no 
hi ha zona del país més visitada 
que el Vallès. I aquest, en l'esport 
en què no es pot entrar a l'àrea, té 
una segona capital en aquest po-
ble. La resta de societat coneix La 
Roca pel Village aquell. Nosaltres 
hi hem jugat tota la vida.

Feia temps que no podia veure un 
Mataró-La Roca i vaig fer cap al 
pavelló. De la mateixa manera que 
hi vaig entrar amb certes ganes en 
vaig sortir destrempat. I no només 
per la derrota. Més de la meitat del 
públic era vallesà i en l'ambient, 
sincerament, no s'hi notava pas 
res d'excepcional. No ha de ser 
una "bombonera" i mai hem estat 
un públic esverat. Però carai...
D'aquest "nou" Mataró no en puc 
parlar bé, perquè sempre va estar 
per darrere i no ens va ensenyar 
gran virtut en el joc. Es va man-
tenir al matx per les fuetades de 
coratge d'alguns jugadors, però no 
va tenir cap opció davant un rival 
amb menys catàleg però més ofici.
Tots els projectes mereixen marge 
i un mecanisme amb tantes peces 
noves encara més. Però dissab-
te vaig baixar La Riera just quan 
plovia pensant que de la mateixa 
manera que amb el pas del temps 
et canvia la vida, aquell Mataró-La 
Roca no havia tingut res a veure 
amb els que recordava.

Destrempat
El Joventut Mataró no va poder guanyar a La Roca

Staff
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva
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el Esporttot
Zoe Arancini
Waterpolo  La Sirena CNMEl Personatge

L'australiana, 
del 7 ideal del Mundial de 
Kazan, nou reforç de La Sirena

Agenda
CASA

WATERPOLO Supercopa Europea
LA SIRENA CNM- MEDITERRANI
Dissabte 12 | 12:45 h | Complex Joan Serra 
BÀSQUET Lliga EBA
MAT. FEIMAT - CASTELLBISBAL
Dissabte 12 | 19:45 h | Palau Josep Mora
BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
MAT.PARC BOET - GRANOLLERS
Dissabte 12 | 19:30 h | Pavelló E.Millán
BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
PLATGES MAT. - TARRAGONA
Dissabte 12 | 17:45 h | Palau Josep Mora

FUTBOL 2a Catalana
UD CIRERA -  BADIA VALLÈS
Diumenge 13 | 12 h | Municipal de Cirera
FUTBOL 3a Catalana
PLA D'EN BOET - LA LLÀNTIA
Dissabte 12 | 18 h | Municipal Pla d'en Boet
ATLETISME
47È CROS CIUTAT DE MATARÓ
Diumenge 13 | 9:30 h | Circuit de Cros

             
              FORA
WATERPOLO Supercopa Europea
CN TERRASSA - QUADIS CNM
Dissabte 12 | 18 h | Piscina CN Terrassa
FUTBOL 2a Catalana
SARRIÀ - CE MATARÓ 
Diumenge 13 | 12:15 h | Mpal. Vall Hebron
HANDBOL 1a Estatal Masc.
SANT QUIRZE - JH MATARÓ
Diumenge 13 | 12:30 h | Pavelló S.Quirze

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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10 CN SABADELL

9  LA SIRENA CNM

CN SABADELL: Laura Ester (4 
aturades), Mati Ortiz, Ani Espar (2), Bea 
Ortiz (1), Olga Domènech (1), Marina 
Cordobés, Maica Garcia, Paula Leiton 
(1), Judith Forca (4), Chiara Tabani (1), 
Pili Peña, Clara Espar. 
LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz (10 aturades), Liana Dance, 
Marina Zablith (2), Clara Cambray (2), 
Ciara Gibson (1), Laura López (2), Ona 
Messeguer (1), Marta Bach (1), Alba Bo-
namusa, Júlia Soler, Meritxell Burgos, 
Maria Bernabé. 

PARCIALS: 1-1, 3-3, 3-2, 3-3.

DIVISIÓ HONOR 
FEMENINA

La Sirena va fer patir el 
campió fins al final

L'equip de La Sirena CN Mataró 
es va quedar a molt poc de fer 
una altra proesa en la fi nal de la 
Supercopa d'Europa el passat diu-
menge a la Nova Escullera. Però al 
fi nal va acabar cedint per la míni-
ma davant del potentíssim Club 
Natació Sabadell.

Les "sirenes" van demostrar que 
poden estar al nivell del millor equip 
d'Europa i les van posar nervioses 
en molts moments, gràcies a una 
grandíssima defensa i a una gran 
efectivitat en atac, sobretot en les 
jugades de superioritat on van fer 
un espectacular 6 de 8. A part de 
l'actitud i el bon joc de totes les 
jugadores, va ser molt important 
el fet de poder comptar amb Laura 
López, i també ho va ser l'extra-
ordinària actuació de l'holandesa 
Debby Willemsz sota pals, amb 10 
grans aturades, inclòs un penal.

La Sirena va frenar la sortida en 
tromba de l'equip rival i el marca-
dor al fi nal del primer quart només 
s'havia mogut dues vegades, una 
per equip, equilibrant Zablith un 
gol a la contra de Bea Ortiz. 

Al segon quart es van animar els 
atacs i dos gols de Clara Cambray 
i un de Laura López van equilibrar 
els tres de les rivals per arribar al 
descans amb un empat que deixava 
tot el partit per resoldre's. 

En el tercer quart La Sirena 
continuava anul·lant la boia Maica 
Garcia, però feien mal per la banda 
dreta i aquest va ser l'únic parcial 
guanyat pel Sabadell, tot i la gran 
actuació de Debby a la porteria 
mataronina.

En el darrer va aperèixer Judith 
Forca que amb dos gols va posar el 
9-6 que semblava decisiu. Però les 
"sirenes" no es van rendir i Marina 
Zablith i Laura López, amb dos 
grans xuts van tornar a posar la 
por al cos a les de Nani Guiu, que 
no ho veien clar. Però novament 
Judith Forca, amb una gran vaseli-
na va posar el 10-8. Ona Meseguer 
encara va tornar a posar la míni-
ma diferència, però l'empat, que 
hauria forçat els penals, ja no va 
ser possible.

Líder poc habitual
3a jornada (5 novembre)
Mediterrani - Sant Andreu ................ 7-20
Moscardó - Concepción ..................... 10-4
Terrassa - Zaragoza ............................. 17-7
Rubí - CN Sabadell ...............................sus.
Dos Hermanas - LA SIRENA CNM ......sus.

Classificació 

Moscardó 9; Sabadell, Sant Andreu, 
Terrassa i Mediterrani 6, LA SIRENA 
CNM, Dos Hermanas 3; Rubí, Zaragoza 
i Concepción 0.  

4a jornada (12 novembre, 12.45 h)
LA SIRENA CNM- Mediterrani

Un bon partit el dissabte
Aquest cap de setmana La Sirena té 
com a rival el "Medi", un equip que sol 
complicar les coses a l'equip mataroní, 
tot i que no puntua aquí des de la tem-
porada 12-13 que va empatar a 8 gols. 
De tota manera la seva derrota davant 
del Sant Andreu per 7-20 fa pensar que 
no és el "Medi" d'altres temporades.

Lidera "el de sempre"
4a jornada (5 novembre)
Cn Barcelona - Navarra ....................... 5-3
QUADIS CNM - Sabadell ....................... 9-11
Terrassa - Catalunya ..........................20-4
Sant Andreu - Barceloneta ................4-15
Molins - Rubí ........................................... 7-8
Canoe - Mediterrani..............................11-9

Classificació 

Barceloneta 12, Terrassa, Canoe, 
Sabadell, CN Barcelona 9; QUADIS 
CNM, Rubí i Sant Andreu 6; Catalunya, 
Navarra, Molins 3; Mediterrani 0.

5a jornada (12 novembre, 18 h)
CN Terrassa - QUADIS CNM

Un altre partit complicat
En aquest inici de competició tan com-
plicat que li ha tocat en sort al Quadis, 
ara li correspon visitar el Terrassa, una 
piscina molt complicada, on l'equip 
mataroní només hi ha pogut guanyar 
en 2 de les darreres 16 visites en partit 
de lliga.

Una gran súper-final europea

Gran fi nal a la Nova Escullera. | TV

Div.Honor Masc.
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8  MIS IBÉRICA MATARÓ

5  HC LLEIDA ALPICAT

MIS IBÉRICA MATARÓ: Sergi Grané 
(porter), Èric Florenza (1), Marc Pove-
dano (4), Jordi Bartrès (2), Marc Figa 
(1); Èric Serra, Ferran Guimerà, Àlex 
Cantero, Oriol Lladó i A. Povedano (ps).

0  MEDICARE SYSTEM

4  BIGUES I RIELLS

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: 
Ariadna Escalas (portera), Carla 
Fontdeglòria, Ona Castellví, Xantal 
Piqué, Aina Florenza, Joana Xicota, 
Anna Fontdeglòria, Laura Manzanares, 
Marta Soler i Èrika Arellano (ps).

PRIMERA 
ESTATAL

Van rebre al Lleida Alpicat, i 
tot i un mal inici, van saber 
sobreposar-se per guanyar el 
partit 

El partit va començar amb ensurt, 
dos contracops rapidíssims i culmi-
nats a la perfecció van permetre als 
visitants fer el 0-2. Però el Mataró 
va reaccionar i Marc Povedano va 
anotar dos gols que anivellaven 
el marcador, aprofi tant una recu-
peració i una superioritat, quan 
quedaven 9 minuts pel descans. 
Bartrès, a falta de 35 segons, va 
aconseguir avançar per primera 
vegada als locals amb un gol es-
pectacular, i encara abans del des-
cans, Pove deixava el marcador en 

Quarta derrota en quatre 
partits per a les noies del CH 
Mataró, aquest cop contra el 
Bigues i Riells 

Les noies del Medicare System 
Mataró no aixequen cap aquesta 
temporada, i van encaixar una do-
lorosa derrota per 0-4. La primera 
part va ser de tempteig i no va ser 
fi ns a la part fi nal de la mateixa que 
les visitants es van avançar amb dos 
gols gairebé consecutius de Marta 
Borràs. Les jugadores del Mataró 
tenien la possessió i ho intentaven 
un cop i un altre, però sense sort.

La segona part va començar amb 
la mateixa dinàmica. El Mataró con-
trolant la pilota però sense poder 
crear ocasions clares de gol. Sí que 
les va tenir quan, per acumulació 

un tranquil·litzador 4-2.
A la represa va continuar la ma-

teixa dinàmica de domini local, i 
amb dos contracops de Marc Figa 
i Jordi Bartrès arribava el 6-2. A 
partir d’aquí els locals es van dedi-
car a controlar el tempo del partit, 
però els últims 7 minuts van tornar 
a ser frenètics, amb el 6-3 de falta 
directa, Florenza fent el 7-3 en un 
contracop i Pove anotant el 8-3. El 
Lleida va tenir temps de maquillar 
el resultat a la recta fi nal gràcies a 
un penal i una bola perduda.

Ara toca mirar amunt
Jornada 5
Arenys de Munt - Asturhockey.............. 4-3
GEiEG - Raspeig ..........................................4-4
Sant Feliu - FC Barcelona B ....................4-4
SHUM Maçanet - Sant Cugat ...................7-3
Palafrugell - Vilanova .............................. 2-2
Tordera - Calafell ........................................ 3-1
MATARÓ - Lleida Alpicat ..........................8-5

Classificació
Palafrugell 13; Asturhockey i Calafell 10; 
Sant Cugat 9; Vilanova 8; SHUM Maçanet, 
Arenys de Munt, Lleida Alpicat i Tordera 
6; Barça B i MATARÓ 5; Sant Feliu i GEiEG 
4; Raspeig 1 punt.

Desplaçament a Alacant
Els mataronins visiten la pista del 
cuer, el Raspeig, on tenen una bona 
oportunitat per confirmar la reacció de 
l'equip i canviar la dinàmica negativa en 
què es trobaven. Els alacantins vénen de 
guanyar el seu primer punt a Girona.

Descans per agafar 
forces
Jornada 4
Rivas Las Lagunas - Liceo ...................... 2-4
Manlleu - Vilanova ..................................... 3-1
Alcorcón - Sant Cugat ..............................4-0
Voltregà - Palau Plegamans ................... 3-3
MATARÓ - Bigues i Riells ..........................0-4
Sferic Terrassa - Gijón ..............................1-6
Voltregà - Las Rozas (avançat) .............. 1-2

Classificació
Gijón i Manlleu 12; Voltregà i Bigues i 
Riells 10; Liceo 9; Palau Plegamans 7; 
Cerdanyola, Sferic i Vilanova 6; Alcorcón, 
Las Rozas i Sant Cugat 3; Rivas Las 
Lagunas 1; MATARÓ 0 punts.
Partit ajornat pel desplaçament
El partit de la 5a jornada a Las Rozas 
s'ajorna fins al gener, per aprofitar el 
desplaçament a Madrid.

Primera victòria  de la temporada
del Mis Ibérica Mataró 

Primera victòria a casa del CHM. | D.F

OK Lliga Femen.

de faltes, van tenir dues faltes di-
rectes, un penal, i dos minuts de 
superioritat numèrica. Però en cap 
d’aquestes ocasions van ser capa-
ces de trobar el fons de la xarxa. 
Les visitants, després d’una targeta 
blava, sí que van poder aprofi tar 
la falta directa i anotar el 0-3. I al 
fi nal encara va arribar el 0-4 quan 
el Mataró estava intentant-ho tot 
per poder fer un gol.

El Medicare System cau estrepitosament 

el Esporttot HOQUEI PATINS
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1  CE MATARÓ

0  SANT POL

CE MATARÓ: Joel, Willy, Sergi 
Sànchez, Rueda, Isma (Lluís 67'), Fiti, 
Parri, Mario, Bargalló, Ricky (Cristian  
67') i Aitor.

GOL: 90+5' AITOR GONZÀLEZ (1-0).

2  BESÓS BARÓ VIVER

1  UD CIRERA

UD CIRERA: Compte, Kaddur, Alber-
tito, Ivan (Omar 81'), C.Romero (Nafa 
71'), Roger, Said (Peque 74'), Joel, Joan, 
Aleix (Pereira 81'), Izar (Carlitos 71').

GOLS: 51' JOEL (0-1); 71' Max (1-1); 73' 
Ahmed (2-1).

SEGONA
CATALANA

Aitor va decidir amb un 
magistral xut de falta directa

El CE Mataró va guanyar el segon 
derbi maresmenc consecutiu i tam-
bé amb un solitari gol, que serveix 
per apropar-se molt als dos líders. 

L'equip santpolenc, crescut des-
prés d'haver derrotat el líder la 
setmana passada, va sortir pres-
sionant molt amunt i difi cultant la 
tasca de l'equip local, que durant 
tota la primera part no va tenir cap 
ocasió clara de gol, com tampoc les 
va tenir l'equip visitant. 

A la represa l'equip visitant va anar 
tirant enrere i el Mataró es va fer 
amo i senyor del centre del camp, 
amb Fiti omnipresent, i va dominar 
el partit, encara que els santpolencs 
defensaven amb ordre. Però a poc a 
poc van anar arribant les ocasions 
de gol. Als 10' Mario, amb una bona 

aturada del porter, després dos xuts 
de Bargalló un fregant el pal i un al-
tre a l'escaire amb gran aturada del 
porter visitant. Una gran centrada 
d'Aitor no va trobar rematador per 
poc. Es veia a venir el gol però pas-
saven els minuts... 

En temps afegit una falta al vèr-
tex de l'àrea, en posició perfecta 
per a la seva cama esquerra, la va 
aprofi tar Aitor per col·locar-la per 
l'escaire dins de la porteria. Era el 
seu 10è gol de falta directa en menys 
de dos anys i donava els tres punts.

Després d'una primera part amb els 
dos equips adormits (el partit es ju-
gava a les 10 hores del diumenge), la 

El Mataró és tercer
10a jornada (5-6 novembre)
Europa B - Sant Adrià ..........................3-0
Lloreda - LLAVANERES  ......................... 2-1
Fundació Grama - Esp. Can Pi .............1-0
Carmelo - Llefià ..................................... 3-2
Besós BV - CIRERA .................................. 2-1
Badia - Martinenc B ............................... 2-1
CE MATARÓ - SANT POL .........................1-0
Guineueta - Sarrià................................... 1-1
Canyelles - PREMIÀ MAR ....................... 1-2

Classificació 
Guineueta i Fund. Grama 23; CE MATARÓ 
(un partit pendent) 20, Sarrià 19; Sant 
Adrià 18; Besós BV 17; LLAVANERES 16; 
SANT POL i PREMIÀ MAR 14, Llefià 13; 
Canyelles, Europa B, Badia i Martinenc B 
10, Esp. Can Pi i Lloreda 9; UD CIRERA 8; 
Carmelo 6.

11a jornada (12-13 novembre)
CIRERA - Badia (12 h) 
Sarrià - CE MATARÓ (12:15 h)
SANT POL - Canyelles (12 h) 
LLAVANERES - Europa  (DS 18 h)
Llefià - PREMIÀ DE MAR (12 h)

El Cirera ha de guanyar a casa
El diumenge la UD Cirera rep a casa 
el Badia, situat en el penúltim lloc de 
la taula, i per tant ha de guanyar de 
totes totes. En la darrera visita del 
Badia, la temporada 13-14 el resultat 
va ser de 2-3.
També ha de guanyar però per dife rent 
motiu el CE Mataró que visita un rival 
directe com és el Sarrià. Ara fa dues 
temporades el resultat va ser 0-4.

Contundent derrota
El juvenil del CE Mataró va perdre per 
4-0 al camp del Barça B i ja ha baixat 
fins a la 10a plaça amb 12 punts. El 
dissabte a les 17.30 hores rep el Lleida, 
que és 3r amb 24 punts. 

ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
CE Mataró B - Vilassar Dalt 4-1; Cadet 
(Pref) CEM - Sabadell 4-0; Infantil (Div. 
Honor): Vic - CEM 1-1. El Mataró està 
igualat amb el sisè amb 12 punts.

  Victòria en el darrer sospir

Victòria in-extremis mataronina. | D.F

cosa es va animar a la represa, i de 
seguida Joel va avançar el Cirera, 
que va tenir l'ocasió de rematar la 
feina, però no va encertar. 

L'equip local va fer una sèrie de 
canvis que van revolucionar l'equip 
i en tres minuts els barcelonins 
van capgirar el marcador, situant 
el 2 a 1. Després els cirerencs van 
tornar a disposar de diverses oca-
sions per intentar recuperar-se al 
marcador però no van poder ma-
terialitzar-ne cap.

Lliga Nac. Juvenil
Els remunten en tres minuts

FUTBOL www.eltotesport.com |  P. 5
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5  MOLINOS

1  SANTVICENTÍ

UD MOLINOS: Sandro Pulido, Grau 
(Navarro 69'), Abel Moreno, Hèctor 
Deniz, Rubén Moreno, Roca (Óscar 
Martínez 74'), Badre, Adrián García 
(Gorka 69'), Manrique (Xavi 74'), Augus-
to Campos i Morillas (Adán Nevado 46').

TERCERA
CATALANA

En el partit de la jornada La Llàntia 
va trencar la imbatibilitat del líder, 
en un partit intens amb 12 grogues i 
3 vermelles. Jordi Cano va avançar 
els locals als 7' i fi ns al descans joc 
intens però sense gols. 

A la segona part l'equip local 
es va fer un gol en pròpia porta, i 
després va haver de treure tot el 
caràcter per guanyar amb gols de 
Carmona i Jerreh.

El Young Talents de 
Badalona nou líder

10a jornada (5-6 novembre)

Turó Peira - Arenys Mar .......................0-1
Young Talents Bad. - Cabrera .............4-1
Premià Dalt - La Salut ........................... 2-1
Vilassar Dalt - Districte 030 ...............0-2
Argentona - Vilassar Mar B ................. 2-1
LA LLÀNTIA - Singuerlín  ...................... 3-1
MOLINOS - Santvicentí ..........................5-1
MATARONESA - Pineda .........................4-0
Cabrils - PLA D'EN BOET ........................ 1-1

Classificació 
Young Talents Bad. 23; MOLINOS, LA 
LLÀNTIA i Singuerlín 21,  MATARONESA 
20, Districte 030 19; Argentona 18; Vi-
lassar Mar B, Arenys de Mar i Premià 
Dalt 17; Vilassar Dalt 13; La Salut 10; 
PLA D'EN BOET, Cabrils, Cabrera 8; 
Santvicentí, Turó Peira 7; Pineda 0.

Dissabte gran derbi al 
Pla d'en Boet
El partit més destacat d'aquest cap de 
setmana el tenim al Pla d'en Boet on 
reben La Llàntia.
11a jornada (12-13 novembre)
MOLINOS - Premià Dalt (DG 12 h)
PLA D'EN BOET - LA LLÀNTIA (DS 18 h)
Singuerlín - MATARONESA (DG 12 h)

Grup 5è (5a jornada)
Canet - Juventus .................................... 1-2
Mataró Athletic - Arenys Munt ...........4-1
Cabrils C - Rocafonda ........................... 1-2
Cerdanyola ACELL - Tiana ................... 2-3
El Tiana és líder amb 18 punts, seguit 
de Rocafonda amb 15 i un partit 
pendent.

Grup 6è (5a jornada)
Arrabal- MOLINOS B ..............................2-0

El Molinos va guanyar per 0-21 al camp 
del Mollet, i és 3r amb 12 punts i 6 par-
tits jugats. El CE Mataró va guanyar 
per 7-6 el Lloretenc el passat dimarts 
dia 1, i ocupa el 7è lloc amb 9 punts i 4 
partits jugats.

 La Llàntia tomba el líder

Jerreh anotant el gol defi nitiu de l'enfrontament davant el líder. | D.FERRER

Quarta Catalana

4  UD MATARONESA

0  PINEDA

UD MATARONESA: Pedro, Hassan, Car-
los, Jurado, Comas (Aldo 46’ ), Simon, 
Toni (Mosquera 60’ ), Aitor, Peque, Lluis 
(Bryan 60’ ), Miguel (Koke 45’) i Rafa.

1 CABRILS

1  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Jairo, Collado, Marc 
Palau, Ordóñez, Moussa, Silva, Youness, 
Eric, Ito Palanco (Cortés 89'), Àlex 
Palau i Valle.

Victòria plàcida de la Mataronesa, 
davant un cuer en hores baixes. 
Dos gols de Toni en els minuts 2 i 
6, van encarrilar el partit, que es 
va aturar uns minuts per la pluja. 
refredant el joc local.
A la represa van arribar dos gols 
més a càrrec de Hassan i Aitor. 

Pla d'en Boet va ser l'únic equip 
mataroní que no va guanyar però 
va treure un punt que li serveix per 
sortir del descens. Els locals es van 
avançar poc abans del descans, 
però Youness va empatar a poc 
de la represa. Fins al fi nal els dos 
equips van buscar el gol sense èxit.

3  AD LA LLÀNTIA 

1  SINGUERLÍN 

AD LA LLÀNTIA: Carrión, Carmona, 
Artero, Jordi Cano, Sergio López, Isra 
(Delfín 83'), Diallo (Jerreh 77'), Aitor 
Moreno, Ibu Baldeh (Àngel Vega 89'), 
Ibra, Sergio Cobo.

El Molinos no va fallar. Badre va 
avançar ben aviat l'equip local i 
després Campos va fer el segon, 
però poc abans del descans va re-
duir diferències l'equip visitant.

A la represa els blanc-i-blaus van 
sortir a totes i Badre Dahbi va fer 
dos gols més (amb els que arriba 
ja als 14), i va tancar la golejada 
Héctor Deniz a deu minuts del fi nal. 

2a Catalana Fem.

el Esporttot FUTBOL
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Els mataronins s'imposen al 
Sant Narcís per un sol punt, 
però sumen la 6a victòria 
consecutiva

El Mataró Parc Boet jugava aquest 
dissabte a la pista del CB Sant 
Narcís, un equip jove amb moltes 
ganes de donar guerra al líder in-
victe la categoria. I així es va veure 
des del primer minut de partit, on 
els gironins, a base d'una defensa 
intensa i de contraatacs dominaven 
el marcador en la primera fase de 
l'enfrontament.

Els taronges, per la seva banda, 
sempre van anar a remolc al mar-
cador, fi ns i tot havent de remuntar 
12 punts a l'últim quart, amb un 
espectacular Smith. A les pròrro-
gues, la major experiència visitant 
va ser determinant. 

Les noies d'Adrià Castejón visitaven la 
pista d'un rival complicat, que només es 
trobava una victòria per sota a la taula 
classificatòria. El partit es va mostrar 
igualat, malgrat la falta d'encert anotador i 
el ritme lent de partit, on les locals sempre 
van gaudir d'un avantatge mínim en el 
marcador. Malgrat tot, les grogues no van 
desenganxar-se mai del partit, encara que 
no poguessin culminar la remuntada. 

El Mataró Feimat visitava aquest diumenge 
la pista de l'històric JAC de Sants, cuer de 
la classificació de lliga EBA, esperant poder 
refer-se de les tres derrotes seguides 
encaixades. Situació que, de bon principi ja 
es va veure que no seria gens fàcil, amb els 
locals escapant-se de més de 10 punts al 
final de la primera part, 38-27. Tot i l'intent 
de reacció groc al tercer quart, els rivals 
van sentenciar al quart i últim.

Ja són 6 les victòries del Boet. | ARXIU

2a derrota consecutiva. | ARXIU No poden parar la mala ratxa. | ARXIU

El Mataró Parc Boet es manté 
invicte després de 2 pròrrogues

Noves derrotes per al Platges i el Feimat

90 SANT NARCÍS

91  MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Smith (33), 
Hermoso (15), Vázquez, Jensen (10), 
Franch (12), Cid, Rubio (21) i Forcada. 
28/65 en tirs de 2, 6/10 en tirs de 3 i 
17/37 en tirs lliures.

PARCIALS: 18-14, 20-21, 15-14, 15-19, 
12-12 i 10-11.

45 PHYSIC IGUALADA

41  PLATGES DE MATARÓ

PLATGES DE MATARÓ: Kador (2), 
Gómez (5), Ford (9), Murat, Magriña (5), 
García, Cárceles (7), López, Harris (5) i 
Keohe (8).

78 JAC SANTS

63  MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Diallo, Guallas (5), 
Serratacó (19), Rodríguez (6), Ventura, 
Viñallonga, Romero (12), Espiga (6), Tardio 
(2), Coll (8), Miralles i Traver (5).

LLIGA EBA 
- Grup C

Només perden un lloc
4a jornada
JAC Sants - MATARÓ FEIMAT...........78-63
Santfeliuenc - Cornellà ....................80-81
Sant Nicolau - Olivar ........................92-93
ARENYS - Menorca ............................76-82
Collblanc - Martorell.........................78-76
Salt - Calvià .........................................50-81
Grup Barna - Castellbisbal .............. 91-83

Classificació 
Martorell i Menorca, 11; Grup Barna i 
Cornellà, 10; Castellbisbal i Santfeliuenc, 
9; Calvià, ARENYS i Aracena (-1 partit), 
Olivar i MATARÓ FEIMAT, 8; Sant Nicolau i 
JAC Sants, 7; Salt (-1 partit), 6. 

Aquest dissabte a les 19.45 h, el Feimat 
buscarà recuperar el camí de la victòria 
al Mora davant el Castellbisbal. 

El Barça CBS segueix 
sense perdre
El líder de la categoria continua invicte 
i ara ja suma 8 victòries consecutives i, 
ara mateix, sembla inabastable, sent el 
millor ataca i defensa de la categoria. 
El Platges, per la seva banda, buscarà 
recuperar-se davant del Tarragona el 
dissabte a les 17.45 h.

Classificació 
Barça CBS, 16 punts; Cerdanyola, 15; 
PLATGES DE MATARÓ, Jet Qsport i Iguala-
da; 13; CN Terrassa, 11; ARENYS, Tarragona 
i Granollers, 10; Sese, 9. 

A per la setena
El Mataró Parc Boet rebrà el dissabte a 
les 19.30 a l'Eusebi Millán, el Granollers, 
quart classificat a la taula, amb una vic-
tòria menys, en el partit de la jornada.

Classificació 
MATARÓ PARC BOET, 12; Vic, Sant Josep 
i Granollers, 11; Artés i Sant Cugat, 10; 
Bisbal i Santa Coloma, 9; Sant Narcís i 
Badalonès, 8; Pia Sabadell, Sant Quirze i 
Sabadell, 7; Sant Gervasi, 6.

Copa Catalunya F.

Copa Catalunya M.

el Esporttot BÀSQUET
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28 JOVENTUT MATARÓ

31 BM LA ROCA

JOVENTUT MATARÓ: Pol Gavañach i 
Dani Torvisco porters; Dani Aguilera (3), 
Bernat Bonamusa (6), Jan Bonamusa 
(3), Àlex Bosch, Berenguer Chiva, Pepo 
Juàrez (1), Marc López, Carlos López 
(2), Bernat Muñoz (3), Marc Pey (1), 
Oriol Prat (7), Pol Vallhonesta i Oriol 
Vaqué (2). 

PARCIALS CADA 5': 2-3, 5-5, 5-8, 6-10, 
8-13, 11-14 descans; 13-16, 16-20, 16-22, 
21-24, 23-27, 28-31.

29 JOVENTUT MATARÓ

22 SANT JOAN DESPÍ B

JH MATARÓ: Laia Argelich i Marta Espejo 
porteres; Isa Latorre (3), Irene Hernàndez 
(1), Saray Romero (5), Tinna Falconi, Glen-
da Alis, Ona Muñoz (7), Katina Juarez (1), 
Marina Seda, Clara Poo (4), Sandra Fargas 
(6).

1A ESTATAL
MASCULINA

Derrota davant de la Roca, 
tres anys després de l'últim 
enfrontament entre els dos

El BM La Roca va tornar a Mataró 
després d'haver passat dues tem-
porades a la categoria superior, la 
Divisió de Plata Estatal, i ho va fer 
emportant-se els dos punts, amb 
el mateix resultat que la darrera 
vegada que havia vingut, ara fa 
tres temporades (28-31). 

El partit va començar igualat 
fi ns al 5-4. Però llavors la defensa 
roquerola es va posar a la feina. 
I resolent bé en atac i traient el 
contraatac van fer un parcial de 
0-5. I poc després l'avantatge va 
pujar als sis gols (7-13) amb l'atac 
local bloquejat completament (no-
més dos gols en quinze minuts) i 
topant amb el porter visitant. Tot 
i una lleugera millora local al des-
cans l'equip visitant continuava 
dominant de tres (11-14). 

A la represa el joc es va accelerar 
molt més, però això ja li va anar bé 
a l'equip roquerol, que va contro-
lar molt bé la situació, dominant 
sempre amb diferències entre els 
3 i els 7 gols, amb una gran tasca 
dels seus extrems. I l'equip vallesà 

L'equip femení del Joventut Mataró 
continua amb la seva marxa impe-
cable a la Lliga Catalana i en aquest 
partit va aconseguir la setena vic-
tòria consecutiva. De tota manera 
el joc no va ser brillant, amb mol-
tes imprecisions en el llançament 

El Sarrià obre forat
8a jornada (5 novembre)
Sant Joan Despí - Sant Quirze ...... 27-26
Bordils B - S. Martí Adrianenc ....... 28-41
Sant Cugat - Palautordera ..............25-24
JH MATARÓ - La Roca ........................28-31
Sarrià - Sesrovires ............................ 27-24
OAR Gràcia - S.Esteve Palaut. ........34-24
Bonanova - Montcada ...................... 24-27
Granollers B - Esplugues .................38-23
Classificació 
Sarrià 16, Sant Quirze, Granollers B , S. 
Martí Adrianenc 12, Montcada 11;  Ses-
rovires 10, Sant Joan Despí i La Roca 9; 
JH MATARÓ, Sant Cugat, Palautordera 
6, S.Esteve Pal. 5; Esplugues 4, Bordils 
B, Salle Bonanova 3, OAR Gràcia 2.

9a jornada (13 novembre, 12:30 h)
SANT QUIRZE- JH MATARÓ 
Complicat partit a la pista de l'equip 
de Josep M. Guiteras. La temporada 
passada es va perdre per 31-30.

Canvi en el segon lloc
7a jornada (6 novembre)
JH MATARÓ - S. Joan Despí B .........29-22
Vilamajor - Montcada ...................... 34-18
OAR Gràcia B - Gavà .........................25-25
Sant Quirze - Granollers At. ........... 37-29
Coope Sant Boi. - Cardedeu ...........22-23
Vilanova Camí - Ascó .......................29-26
Lleida Pardinyes - Canovelles ........33-31

Classificació
JH MATARÓ 14, Sant Quirze i Cardedeu 
12, Granollers At. 11; Lleida Pardinyes i 
Vilamajor 10; Vilanova Camí 7; Ascó 6; 
SJ Despí B i Canovelles 4, Gavà i Gràcia 
B 3; Coope Sant Boi 2; Montcada 0.
8a jornada (12 novembre, 20.15 h)
GRANOLLERS AT. - JHMATARÓ 

ALTRES RESULTATS
2a Catalana: Barberà-JHM B 29-29; 
Juv. masc.: JHM- Montcada 39-37; Juv. 
fem: JHM- Coope Sant Boi 33-14; Cadet: 
Roses- JHM 31-34; infantil (Lliga Cat): 
JHM- FC Barcelona 20-39.
1a Cat. fem.: Llavaneres - Sarrià 11-24; 3a 
Cat. masc: Llavaneres Caldes d'Estrac- 
Sant Andreu 36-21; 4a Cat.: Llavaneres 
Atlètic - Tarragona 35-31. 

Van anar sempre a remolc

irregulars en defensa, tot i això la 
diferència que hi ha entre els dos 
equips va fer que la victòria es de-
cantés cap al costat local. 
Va ser aquest el primer partit jugat 
a casa en el qual el Joventut no ha 
arribat als 30 gols. 

va poder arribar al fi nal sense ha-
ver de patir mai pel triomf, ja que 
van entrar en els dos minuts fi nals 
guanyant de sis gols.

Sense opcions de victòria. | D.FERRER

Nou triomf del Joventut. | D.FERRER

Victòria poc brillant de les líders

Lliga Cat.Fem.
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L'equip femení va guanyar 
un partit important davant el 
Granollers

El cap de setmana ha tornat a tenir 
els dos resultats per als equips del 
Club Voleibol Mataró, amb derrota 
per a l'equip masculí a 1a Catalana 
i victòria del femení a 2a Catalana, 
en un matx important contra el 
Granollers. 

L'equip masculí perd, tot i la mi-
llora del joc
L'equip masculí va perdre per 3-0 
a la pista del Barberà, tot i haver 

També tindrà lloc el 
Campionat de Catalunya per 
relleus mixtes

Aquest diumenge 13 de novembre 
es disputarà al Circuit permanent 

mostrat una clara millora respecte 
a jornades anteriors, amb parcials 
de 25-23, 25-19 i 25-15.

Un resultat sever pels mèrits 
realitzats per l'equip de Míriam 
Esqué que, tot i disputar un bon 
enfrontament, va veure com el seu 
rival s'enduia els punts decisius per 
embutxacar-se cadascun dels tres 
sets disputats.

Van jugar: Alex Servent, Vladi 
González, Alex Fernandez, Marc 
Ramón, Èric Serrano, Marc Llinàs, 
Èric Neila, Sergi Mesa.

Derrota masculina i victòria 
femenina per al Vòlei Mataró

Les noies del Voleibol Mataró van remuntar un partit complicadíssim. | CEDIDA

de cros de la capital maresmenca, 
al camí dels Contrabandistes, la 47a 
edició del Cros Ciutat de Mataró, 
organitzat per el Grup Atletisme 
Lluïsos Mataró amb el suport d'al-
tres entitats i administracions.

La prova també repetirà com a 
Campionat de Catalunya per re-
lleus mixtes per 2n any consecutiu.

Sis podis al Cros de Santa Coloma 
de Farners
El passat diumenge es va disputar 
el Cros de Santa Coloma de Farners 
i els atletes mataronins van assolir 
sis podis. Per part del GA Lluïsos: 
Helena Gaeta 1a en veteranes B, 
Albert López 1r en veterans B, Laia 
Salvador 3a en veteranes A i Xavier 

Important victòria del femení, 
tot i les baixes
L'equip femení va guanyar per 3-2 
el CV Granollers, un rival directe, 
amb parcials de 23-25, 25-16, 16-
25, 25-19 i 15-8.

L'equip mataroní tenia 7 baixes 
però tot i això va superar un rival 
directe a la classifi cació després 
d'un partit intens i vibrant.

L'enfrontament, començaria amb 
alternatives entre els dos equips, 
amb lleuger domini visitant, que 
dominaria per 1 set a 2. Al 4t, nova 
reacció del Mataró que, amb un 
paper fonamental de les cadets de-
butants, Marta Claramunt i Violant 
Pérez, forçaria el desempat. Al 5è, 
el Mataró va anar sempre per da-
vant i el Granollers no va tenir cap 
opció.

Van jugar: Desiree Pérez, Júlia 
Villar, Marta Claramunt, Violant 
Pérez, Sandra Leo, Mariona Rubio, 
Laia Rubio, Alba Sánchez, Cristina 
Garcia. Ent. David Casas i Josep 
M. Marmol.

El Mataró és el 3r classifi cat i la 
propera jornada visita a l’Olot, el 2n, 
en un altre partit molt complicat.

El cartell de la competició. | GALLM

Àlvarez 3r en infantils. Per part 
del Laietània: Àlex Arellano 2n en 
categoria promesa i Esther Tomàs 
també 2a en veteranes B.

Diumenge dia 13 arriba el 
47è Cros Ciutat de Mataró

POLIESPORTIUel Esporttot
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Amb aquest triomf l'equip 
mataroní se situa en segon 
lloc

El Futsal Aliança Mataró va encade-
nar una segona victòria consecuti-
va aquest cap de setmana després 
de vèncer al Castellar per 3-5. Els 
de Jacob Bustamante no podien 
permetre's el luxe de perdre punts 
amb el líder marcant un ritme tan 

Jordi Anfruns i Pol Torres 
van aconseguir 2 medalles de 
plata a Bolonya

Els dies 1, 2 i 3 de novembre es va 
disputar a la localitat italiana de 
Bolonya la Copa d’Europa de pa-
tinatge artístic on van competir 
quatre patinadors del Patinatge 
Artístic Mataró.

Sara Ortiz va fi nalitzar en 6a 

fort, i van anar per feina a la pis-
ta del seu rival per emportar-se 
tres punts més que els permeten 
mantenir-se en la zona alta de la 
classifi cació.

El partit va encarrilar-se a l'equa-
dor de la segona part, quan Pol 
Novo primer i Miguel Ángel des-
prés van marcar en dos minuts 
de diferència per posar el 0-2 al 

Segona victòria consecutiva per no perdre el ritme dels de dalt. | CEDIDA CEFM

posició a la categoria Aleví Femení, 
mentre que Desirée González ho 
va fer en 4a posició, quedant-se a 
les portes del podi, en categoria 
Infantil Femení. 

En categoria masculina es van 
sumar 2 podis que van ser per Jordi 
Anfruns, 2n classifi cat en categoria 
Infantil, i Pol Torres, 2n classifi cat 
en categoria Cadet. 

marcador. Medina, abans d'arribar 
al descans, feia el tercer gol que 
ho deixava tot sentenciat. Els lo-
cals, però, encara van tenir temps 
de retallar mínimament distàncies 
amb l'1-3, tot i que, a la represa, dos 
minuts va tardar Medina en fer el 
seu segon gol i tornar a posar ter-
ra pel mig. Abdyck va demostrar 
seguir en plena forma i va fer el 
5è, ja irremuntable pel Castellar.

Amb aquesta victòria, els ver-
mells escalen fi ns a la 2a posició 
de la taula amb 15 punts, a 6 del 
líder, el Canet FS.

El juvenil Inlingua empata a la 
pista del Catgas Santa Coloma
El Juvenil, per la seva banda, va 
aconseguir arrencar un valuós em-
pat a 1 de la pista d'un dels favorits, 
el Catgas Santa Coloma, d'aquesta 
manera, els mataronins se situen 
a la 5a posició amb 19 punts, a no-
més un de la 2a posició.

Els patinadors del PAM que van participar a la Copa d'Europa de Bolonya. | CEDIDA

La mataronina participava en 
el Campionat de Catalunya

El passat cap de setmana es va ce-
lebrar el Campionat de Catalunya 
de doma clàssica 2016 de poltres, 
menors i adults, a les instal·lacions 
de CARE Heras, de Cardedeu.  Un 
total de més de 120 cavalls hi van 
participar.

En categoria absoluta la mataro-
nina Rosa Llobet va assolir la me-
dalla de bronze, amb el seu cavall 
Chopsticks, de raça holandesa i 9 
anys d'edat.

Dos podis per al Patinatge Artístic 
Mataró a la Copa d'europa

El Futsal Aliança Mataró guanya 
a la pista del FS Castellar

Rosa Llobet, bronze 
en doma clàssica

Llobet i el seu cavall Chopsticks. | CED.
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Hockey herba | Els primers 
equips de l'Iluro HC no acon-
segueixen la victòria
L'equip masculí de l'Iluro Hockey 
Club, de 1a Catalana, va perdre 
0-7 davant el CD Terrassa i ocu-
pen el setè lloc del grup de vuit 
equips.

El femení de 2a catalana, per 
la seva banda, va empatar 1-1 al 
camp del Júnior FC i ocupen el 
sisè lloc d'un grup de 13 equips.

Taekwondo | El Hwarang 
suma 6 medalles a l'Open 
Internacional d'Euskadi
Aquest passat cap de setma-
na es va disputar al pavelló de 
Miribilla de Bilbao la primera 
edició de l'Open Internacional 
de Taekwondo d'Euskadi, amb 
la participació de diversos 

lluitadors del Hwarang Mataró 
que van aconseguir 6 medalles. 
En combat, Marc Sànchez va su-
mar la plata, i en poomsae, Maria 
Correro es va penjar l'or en ca-
det adult, Sandra Moreno i Jon 
Avellaneda bronze en els seus 
respectiu júniors, Sonia Martín 
bronze en màster 1 i Avellaneda 
i Moreno es van penjar una nova 
plata, aquest cop per parelles.

Bàsquet| El Fedamar Boet 
participa en una lliga que pro-
mou la integració de discapa-
citats inteŀ lectuals 
L’equip mataroní Fedamar Boet 
participa en la segona Lliga 
Preferent Catalana de Bàsquet 
Voluntaris “la Caixa”- ACELL, 
per a joves amb discapaci-
tat intel·lectual. Els equips 

participants són: Grup Barna – 
Màgics (Barcelona), C.E. Horitzó 
A (Rubí), Prodis A (Terrassa), 
ACIDH A – Lluïsos de Gràcia 
(Barcelona), SESE Chicago 
(Barcelona), Fedamar Boet 
(Mataró), Joventut (Badalona), 
AMPANS la Salle (Manresa), 
La Fundació Ramón Noguera 
(Girona), VolCall – Força Lleida 
(Lleida).

Bàsquet| Ja està oberta la ins-
cripció per la V Copa Torrot 
La 5a edició de la Copa Torrot de 
bàsquet mini i pre-mini que or-
ganitza el Maresme Bàsquet els 
dies 9, 10 i 11 de desembre i que 
acull una cinquantena d'equips 
de tot l'estat, ja ha obert el pe-
ríode d'inscripcions per l'edició 
d'enguany.

Més notícies esportives de la nostra ciutat

envieu informació a redaccio@eltotesport.com

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

No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas  

 12:15  16:00  18:10  20:20  22:30  00:40

Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás  

 12:10  16:10  18:45  20:15  22:45  00:30

Peppa Pig. Las botas de oro  [ds.] 12:00  16:00  17:20  18:40  

 [dg.] 12:00  16:10  17:30 

100 metros 12:15  16:00  18:15  20:30  22:45

Sully 12:10  16:00  18:05  20:40  22:45

Blair Witch 00:00

Doctor Strange 12:10  15:50  18:15  20:10  22:35  01:00

Ouija, el origen del mal  19:00  21:15  23:30

Trolls 12:10  12:30  16:00  17:00  18:05  19:15         [ds.] 20:00

Que Dios nos perdone 21:30      [dv., dl.-dj.] 16:30  19:10  21:50

El contable 20:00  22:40    [dv., dl.-dj.] 16:30  19:15  22:00  00:40

La chica del tren [ds.] 22:10  00:40       [dg.] 19:10  21:40        

 [dv., dl.-dj.] 16:30  19:00  21:30  00:00

Ozzy [ds.] 12:15  16:00  18:00       [dg.] 12:15  17:00

Inferno [ds.] 20:15  23:00              [dg.] 19:10  22:00  

 [dv., dl.-dj.] 16:30  19:10  21:45  00:20

Un monstruo viene a... 12:10  15:50  18:05  20:20  22:35  00:50

La fiesta de las salchichas 01:00

Cigüeñas   12:20  16:00  18:00    Ms.Peregrine  12:00  16:15  21:20

Les Contes d'Hoffmann (òpera) [dm.] 19:15

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

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

Captain Fantastic  18:00  20:15  (12 i 13 nov.)

  18:00  (13 nov.)         20:15 (v.o.s.e.)(13 nov.)

El porvenir  20:30  (17 nov.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas   

 16:15  18:15  20:15  22:15

Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás  

 16:00  18:15  20:00  22:15         [dv., dl.-dj.] 18:00

El ciudadano ilustre  20:00  22:20  

 [dv., dl.-dj.] 18:00  20:15  22:30

Peppa Pig. Las botas de oro  15:55  17:10  18:25

100 metros 18:15  20:20  22:30       [dv., dl.-dc.] 18:10  20:15  22:20

Sully 16:00  18:00  20:30  22:30       [dv., dl.-dc.] 20:20  22:15

Ice Age [En català] [ds.] 16:15

Doctor Strange 18:10  20:20  22:30  

 [dv., dl.-dc.] 18:00  20:10  22:20          [dj.] 20:10  22:20

Ouija, el origen del mal 16:20  22:30

Trolls 16:30  18:30  20:30

La chica del tren                22:20                Ozzy 16:15  

Un monstruo viene a verme 16:00  18:10  20:15

Cigüeñas [Sessió nadons]  [dj.] 18:00 

on?quan?
¿saps on hi caben el concert del cap de setmana, el monòleg de 
demà, el proper acte cultural, la presentació del llibre que vols, la 
propera obra de teatre, l’exposició que volies anar a veure i el se-
güent espectacle de dansa?

fàcil! a www.totmataro.cat/agenda

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Joan Millaret - AMIC

 El thriller policíac “Que Dios nos 
perdone” de Rodrigo Sorogoyen 
gira al voltant de la brutal succes-
sió de crims de iaies que sacseja 
Madrid i que hauran de resoldre 
un parell de policies de la brigada 
d’homicidis. Aquest thriller es con-
forma així a partir de la modalitat 
narrativa de la parella de policies 
antagònics condemnats a treba-
llar en equip. Recordem que es 
tracta d’un patró de procedència 
nord-americana, trasplantat ara 
al medi hispà, amb les inevitables 

L'assassí de iaies

"Que Dios nos perdone" de Rodrigo Sorogoyen

friccions entre ambdós detectius 
i, també, l’esperit de camaraderia 
inalterable.

El fi lm de Sorogoyen sobresurt 
per la seva manca d’artifi ciositat 
gràcies tant a les localitzacions na-
turalistes dels pisos d’un Madrid 
cèntric com a una realització  poc 
subtil i desmanegada. 

En la seva contra caldria remar-
car els abusos de tòpics i que, de 
vegades, es perd la concentració 
i la densitat amb algunes fugues i 
alguns buits. Però, repetim, preval 
la fermesa i la duresa del conjunt 
del fi lm.

Un moment del film. 

Pregunta de la setmana
Quantes vegades ha estat 
nominat a l'Oscar Tom Cruise?

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

Resposta del núm. 1743
‘La màgia’

Guanyadors:
Òscar Valdivielso Hoyuelos.

Recolliu les entrades a les 
nostres oficines, de:
dilluns a divendres de la
setmana següent a la
publicació d’aquesta revista.
C. d’en Xammar, 11 - Mataró

Més cinema a: www.totmataro.cat

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades

núm. 1745 de l'11 al 17 de novembre de 2016
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Cinemes Les estrenes núm. 1745 de l'11 al 17 de novembre de 2016

JACK REACHER

Susan Turner, líder de l'antiga unitat 
militar de Reacher, és falsament acusada 
de traïció. Jack Reacher haurà de treure-
la de la presó i descobrir la veritat 
darrere d'una conspiració governamen-
tal per salvar les seves vides. 
Direcció: Edward Zwick
Intèrprets: Tom Cruise, Cobie Smulders, 
Danika Yarosh, Aldis Hodge
118min

NO CULPES AL KARMA... 

Sara és una jove que culpa el karma de 
la seva mala sort, que es troba en un 
moment difícil lluitant perquè tiri enda-
vant el seu negoci, superant el divorci 
dels seus pares i altres maldecaps que 
no la deixen viure. 
Direcció: Maria Ripoll
Intèrprets: Verónica Echegui, Álex Gar-
cía, David Verdaguer, Alba Galocha
98min

ABSOLUTAMENTE FABULOSAS

Uns estudiants s'endinsen en els boscos 
Black Hills de Maryland per intentar 
descobrir què va passar amb la desa-
parició de la germana de James. Aviat 
una parella de vilatans s'ofereix a ser els 
seus guies. 
Direcció: Mandie Fletcher
Intèrprets: Jennifer Saunders, Joanna 
Lumley, Julia Sawalha, June Whitfield
91min

AMERICAN HONEY

Star deixa a la seva família disfuncio-
nal per unir-se a un equip de vendes de 
subscripcions de revistes. Ràpidament 
se sent a gust amb el grup de joves, al 
qual també pertany Jake, i adopta el seu 
estil de vida.
Direcció: Andrea Arnold
Intèrprets: Sasha Lane, Shia LaBeouf, 
McCaul Lombardi, Arielle Holmes
162min

LAS FURIAS

Marga anuncia als seus tres fills que vol 
vendre la casa d'estiu per després em-
prendre un llarg viatge. Hèctor, el germà 
gran, proposa aprofitar per a celebrar 
el seu casament amb la dona de la qual 
tots esperaven que se separés.
Direcció: Miguel del Arco
Intèrprets: José Sacristán, Mercè Sam-
pietro, Bárbara Lennie, Carmen Machi 
125min

EL CIUDADANO ILUSTRE

És la història d'un escriptor argentí, 
Premi Nobel de Literatura, que cancel·la 
tota la seva atapeïda agenda per tornar 
al seu poble quaranta anys després de 
marxar-ne per a ser nomenat ciutadà 
il·lustre.
Direcció: Mariano Cohn, Gastón Duprat 
Intèrprets: Óscar Martínez, Dady Brieva, 
Andrea Frigerio, Belén Chavanne
118min

Tot Cinemes 1745.indd   4 9/11/16   12:35
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abril
Text:  Jordi Gomà

 L’Abril ha passat en pocs mesos de ser una promesa a 
confirmar-se com un dels restaurants més interessants del 
centre de Mataró, seguint la tònica dels darrers temps en 
que segueixen arribant propostes gastronòmiques molt 
interessants a la ciutat, d’aquelles que busquen oferir 
un valor afegit. No es limiten a servir-nos un menjar de 

primera qualitat i ben presentat, sinó que també volen 
que ens hi sentim ha gust, escollint locals agradables, 
per a gaudir de l’ambient i amb un bon servei. Aquesta 
és la idea amb la que va arribar l’Abril a Mataró, oferir 
una experiència gastronòmica satisfactòria en tots els 
sentits, tenint cura de tots els detalls, per tal que tothom 
en marxi pensant que hi voldrà tornar, en un local amb 
decoració agradable i senzilla, entre rústica i industrial. 
A més a més, si hi anem a sopar no acceleraran el ser-
vei per poder encabir un altre torn darrere nostre, sinó 

www.totmataro.cat/restaurants

Oci, Restaurants
i gastronòmic
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Plats recomanats: Tota la seva carta és molt inte-

ressant i val la pena investigar-la a fons, però algun 

dels seus plats més atractius són el caneló d’ànec 

amb salsa de ceps, el foie tomba i tomba amb re-

ducció de Pedro Ximénez o els seus bombons d’or 

amb sorpresa per endolcir l’àpat.

Vins recomanats: Si us agrada el vi blanc podeu 

optar pel Xic d’Agustí Torelló Mata, del 

Penedès, mentre que si preferiu el negre 

una bona opció és el Pispa, del Montsant.

que es preocuparan de què estiguem a gust i allarguem 
l’àpat tot el que vulguem, quedant-nos a fer una copa 
si ens ve de gust, fent-lo un lloc ideal per a passar una 
bona vetllada en parella o amb un petit grup d’amics.

Alguns del plats que trobem a la seva carta són el car-
paccio de gambes d'Arenys amb gelat de pa amb tomà-
quet, la taula de formatges de La Formatgeria, l’amanida 
de mesclum amb pollastre desfilat, ceba cruixent, xerris 
i tocs agredolços o botifaqrró de ceba caramelitzada, 
poma i cruixent de parmesà, entre moltes altres propos-
tes interessants. Totes les elaboracions són fetes per 
ells, amb producte de proximitat, i les postres també són 
casolanes, com per exemple la dolça regalèssia. Més del 
80% de la carta és apta per a celíacs, i en tot cas poden 
adaptar la gran majoria dels plats segons les necessitats 
dels clients. El menú setmanal de dilluns a divendres al 
migdia, per 12,90€, ofereix una relació qualitat/preu im-
batible, ja que hi podem trobar plats tan atractius com els 
paquets de xampinyons a l’allet amb provolone i cremós 
de ceba o l’arròs melós de bolets dels dijous. El dissabte 
i diumenge el menú de migdia és a 18€.

abril

Carrer d’en Pujol 6, Mataró
M. 610 408 242
Horari de cuina: de dimarts a dissabte de 
13:00h a 15:30h, diumenge de 13:30h a 16:00h. 
De dimecres a dissabte de 20:15 a 23:00h.
www.abrilrestaurant.com

optar pel Xic d’Agustí Torelló Mata, del 

Penedès, mentre que si preferiu el negre 

una bona opció és el Pispa, del Montsant.

www.totmataro.cat/restaurants
núm. 1745 de l'11 al 17 de novembre de 2016
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L'escriptora Care Santos, coordinant un club de lectura

 Cedida 

Diuen que llegir ens fa créixer. I sigui veritat o no, 
la lectura amplia el coneixement, enriqueix el llen-
guatge i desenvolupa la imaginació. Llegir de fet, 
està a l'abast de tothom, tots els que no són analfa-
bets, és clar. I de lectures se'n poden trobar de tot 
tipus, de tots els gèneres i a diferents espais. Un 
d'ells podria ser aquesta mateixa revista, un altre, 
les biblioteques, un últim les llibreries, només per 
citar alguns exemples.

Precisament les biblioteques i llibreries, una de les 
seves tasques i objectius és fomentar la lectura en-
tre els seus usuaris. Per aquest motiu es reinventen 
constantment i busquen diferents activitats i opcions 
per atraure nous lectors i seguir conservant els que 
ja ho fan assíduament. Una d'aquestes activitats, en 
'boom' en els darrers anys, són els clubs de lectura. A 
les Biblioteques de Mataró -tant la Biblioteca Pompeu 
Fabra com la Biblioteca Antoni Comas- en els últims 
tres anys s'ha triplicat l'oferta de clubs de lectura. 
A la llibreria Dòria Llibres, després de l'èxit de l'any 
passat, han augmentat també l'oferta. I, tant uns com 
els altres, han hagut de posar el cartell de "complet".

Qui no té un llibre a la prestatgeria 
pendent de començar? A vegades 
cal una excusa per deixar-ho tot i 
posar-se a llegir. I, com a aquesta ex-

cusa o per necessitat de compartir, els clubs de 
lectura de la ciutat està al límit de la seva capa-
citat i han hagut de penjar el cartell de 'complet'.

Al reportatge d'aquesta setmana parlem de 
clubs de lectura que es potencien tant des de 
les Biblioteques de Mataró com des de les llibre-
ries. Clubs que, l'únic que pretenen és posar en 
comú diferents lectures fomentant també l'ex-
pressió, l'opinió, la refl exió i l'anàlisi d'aquesta 
per cadascun dels seus lectors. Una activitat 
que, a més a més, fa un pas endavant. I és que 
es parla de la creació d'una funció social que 
han generat i per això ja es creen activitats 
paral·leles i complementàries als mateixos clubs.  

L'auge de
compartir lecturesREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Cedides

Els clubs de lectura que organitzen llibreries i 
biblioteques estan al límit de la seva capacitat
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El Club del Llibre
El Club del Llibre és la trobada anual que reuneix 
diferents escriptors, autors, lectors i, sobretot, as-
sistents a clubs de lectura de tota la comarca del 
Maresme. És un acte promogut per la Biblioteca 
Pompeu Fabra de Mataró i que s'organitza conjun-
tament amb la Diputació de Barcelona. 

Per a aquesta edició, organitzada aquest mateix 

dijous dia 10 de novembre al Teatre Monumental, 
l'autor convidat ha estat el periodista i escriptor 
català Rafel Nadal. Aquesta és només una de les 
activitats que s'organitzen entorn del 19è aniver-
sari de la Biblioteca Pompeu Fabra. El Club del 
Llibre però, és una de les grans trobades anuals 
dels usuaris de les biblioteques de tota la comar-
ca, fet que fa que, des de Mataró, es prengui un 
paper més destacat. 

Necessitat de compartir

El funcionament d'un club de lectura és establir un 
seguit de lectures, donar un marge de temps als lectors 
perquè puguin fer-la i compartir impressions, anàlisis 
i valoracions d'aquesta entre els integrants del club.

"Els clubs de lectura són un pont entre les lectu-
res i els mateixos lectors", explica la subdirectora 
de la Biblioteca Pompeu Fabra, Laura Villaret que, 
conjuntament amb la cap de la Xarxa de Biblioteques 
de Mataró, Sílvia Sebastian, asseguren que tot ple-
gat pretén "promoure i difondre la lectura a través 
d'activitats com aquesta". 

Villaret destaca: "Volem despertar el gust per la 
lectura, sobretot als infants però també als adults, 
fomentant que no sigui imposada, avorrida ni obli-
gada". "És una activitat que permet interaccionar 
més i aprendre a expressar-se, també", diu Villaret. 

A Dòria Llibres pensen en la mateixa línia, de fet, 
ells creuen que "la gent té la necessitat de com-
partir amb els altres, cada vegada més". "T'adones 
que cadascú té la seva versió del llibre encara que 
el llibre sigui el mateix", explica al Tot Mataró Núria 
Dòria, propietaria de Dòria Llibres. "La realitat de 
cada persona és diferent i el que transmet un mateix 
volum també", diu Villaret. 

I totes dues vessants, biblioteques i llibreries, coin-
cideixen en l fet que els clubs de lectura ja han fet un 
pas més cap a la creació d'una funció social.  "Els llibres 
passen a ser l'excusa perquè els lectors es trobin", 
explica Dòria. "El llibre és el pretext de la pròpia tro-
bada, perquè no saps mai cap a on pot derivar el club 
de lectura de cada un dels llibres", puntualitza Villaret. 

Clubs temàtics

Els clubs de lectura són, doncs, una alternativa per 

Reportatge
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Volem despertar el 
gust per la lectura 
fomentant que no 
sigui imposada, 
avorrida ni 
obligada”

seguir immersos en els llibres i que la rutina no ens 
els deixi a les prestatgeries. Tant és el seu èxit que  
només les biblioteques en tres anys han passat a 
tenir 8 clubs d'adults i 6 d'infantils. A Dòria Llibres 
l'increment de l'últim any també ha estat exagerat 
i per aquest curs han ofert clubs de narrativa en 
femení, novel·la negra italiana, novel·la negra fran-
cesa, literatura francesa, un dedicat al Premi Nobel 
de Literatura Svetlana Aleksiévitx i un per a joves.

Els clubs de lectura siguin o no una bona opció per 
no oblidar-se dels llibres, el que demostren és que 
el mite que "cada vegada menys gent llegeix" no és 
veritat. Fins i tot, fruit d'aquest compartir lectures, 
tant biblioteques com llibreries ja es plantegen poten-
ciar activitats relacionades amb els clubs. Activitats 
com ara presentacions de llibres, passejades literàri-
es, trobades amb autors o activitats familiars, entre 
d'altres. I és que, en el fons, els clubs de lectura no 
deixen de ser i crear una petita comunitat de lectors. 

Les Biblioteques de Mataró ofereixen al llarg de tot 
l'any diferents clubs de lectura. L'oferta d'aquests 
espais ha anat 'in crescendo', sobretot en els dar-
rers anys quan, els clubs de lectura, sembla que se 
situen com a una opció per compartir la lectura 
amb més persones o, si més no, tenir una excusa 
per no deixar mai un llibre a mitges. 

Adults:
Talking abaut... Conduït per Laura Patricio
Facciamo due chiacchiere  Conduït per Nicoletta 
Nanni
Català a bon ritme! Organitzat pel CNL Maresme
Véns a la tertúlia? Moderat per Toni Sala

Infants:
Club del gomet vermell Activitat dirigida a in-
fants de 6 i 7 anys
Club del gomet blau  Activitat dirigida a infants 
de 8 a 10 anys
Súper agents lectors  Activitat dirigida a infants 
de 9 a 12 anys
Setciències Activitat dirigida a infants de 8 a 
12 anys
Llegim!  A càrrec de Lola Casas i a partir de 13 anys

Clubs de lectura

núm. 1745 de l'11 al 17 de novembre de 2016
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NOU ILURO S.L.

• Cuines i banys
• Escales i enllosats
• Façanes
• Xemeneies
• Art i decoració en 
   pedra natural
•• Rampes d'accés
   per a comunitats
• Poliments de terres

• Cuines i banys
• Escales i enllosats
• Façanes
• Xemeneies
• Art i decoració en 
   pedra natural
•• Rampes d'accés
   per a comunitats
• Poliments de terres

Tot preparat per a la Nit dels Emprenedors 
Dijous 17 al TecnoCamous es lliuraran els premis Creatic, que han rebut 34 
candidatures i que estrenen una categoria dedicada a les start-ups 

Emprenedors: Redacció

 La companyia Improshow serà 
l’encarregada de presentar el prò-
xim 17 de novembre la Nit dels 

Emprenedors, en el transcurs de 
la qual el TecnoCampus farà el 
lliurament dels premis Creatic. 
Optaran a ser premiats 34 em-
prenedors en les tres categories: 

millor idea de negoci, millor start 
up i millor projecte universitari. 
Els Creatic, que enguany arriben 
a la setzena edició, estan plena-
ment consolidats com una cita 

PG
F A Ç A N E S

TREBALLS
VERTICALS

REFORMES
INTEGRALS

REHABILITACIÓ
DE FAÇANES

Av. Jaume Recoder 46 · Mataró

apgfachadas@gmail.com

T. 931 253 298
M. 658 767 116 · M. 651 350 101
www.reformasapgfachadas.es
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A banda dels Creatic, en la Nit dels Emprenedors també es farà el 
lliurament dels Reconeixements a la Responsabilitat Social de les 
Organitzacions, que organitza cada any l’Ajuntament de Mataró. 
Enguany es distingeixen empreses i entitats mataronines compro-
meses amb l’entorn, que s’han valorat a través dels indicadors del 
programa Pam a Pam, que identifi ca les iniciatives que destaquen 
en el context de l’economia solidària, de proximitat, sostenible i 
responsable.

Responsabilitat social

ineludible per als emprenedors.
 La Nit dels Emprenedors se ce-

lebrarà al foyer del TecnoCampus a 
partir de les 19.30 h, i la inscripció 
per assistir-hi ja es pot fer a tra-
vés de la web del TecnoCampus. 
Un any més, empreses i empre-
nedors seran els protagonistes 
d’una vetllada amb participació 
dels assistents.

Millors idees i start-ups
Com a novetat d’aquesta edició, 
s’han creat dues categories dife-
rents. La primera s’adreça a reco-
nèixer les millors idees empresa-
rials, amb un premi en metàl·lic 
de 5.000 euros per al primer clas-
sifi cat i de 3.000 per al segon. La 
segona categoria correspon a les 
millors start-ups, és a dir, empreses 
de nova creació, i la dotació eco-
nòmica és la mateixa. En tots els 
casos, els guanyadors es podran 
allotjar al TecnoCampus, amb una 
bonifi cació en el preu del 50 per 
cent durant el primer any. Al TCM 
ja hi ha 120 empreses.
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apgfachadas@gmail.com

T. 931 253 298
M. 658 767 116 · M. 651 350 101
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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El nou referent del sushi, sake i còctels 
Obre al Carrer de Cuba Hapo Sushi Sake Bar, un nou concepte que uneix els millors 
elements de la gastronomia japonesa i un espai ideal per a estar-s'hi 

Gastronomia: Redacció

  Aquesta setmana ha obert les 
seves portes Hapo Sushi Sake Bar. 
Recordin aquest nom perquè és el 

nou espai de gastronomia japone-
sa de Mataró. Sushi, sake i còctels 
d’autor, en un ambient de disseny 
exclusiu i amb pinzellades de la 
millor música, amb Discjòqueis 

de renom internacional.
Hapo és diferent de tot el que hi 

havia a Mataró fi ns ara. Presenta 
una cuina que fusiona el sushi 
tradicional i l’avantguarda de les 

AMB EMPENTA
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Hapo Sushi Sake Bar, és un nou concepte d’oci i gastronomia de-
senvolupat per Hapo amb la col·laboració de Grupo Moshi, una 
empresa especialitzada en gastronomia, els desenvolupaments 
de la qual i el seu creixement, l’han transformat en l’empresa de 
sushi del Maresme amb l’oferta més variada i de millor qualitat.  
Dimarts passat es va inaugurar aquest espectacular espai al carrer 
de Cuba, una de les zones de moda de la ciutat. 

El millor sushi

noves tècniques culinàries, obte-
nint com a resultat plats tan atrac-
tius com deliciosos, a més d’estar 
especialment pensats pel mari-
datge amb el seu exclusiu celler 
de sakes originaris de diferents 
prefectures japoneses i que van des 
dels suaus i amables escumosos,  
fi ns als robusts i plens de caràcter 
junmai dai ginjo.

Còctels sorprenents
A la cocteleria l’experiència con-
tinua, a través dels sabors exòtics 
d’infusions orientals, dolços i cí-
trics japonesos, combinats amb els 
licors i destil·lats de més alta qua-
litat, tot això presentat de manera 
creativa en cristalleria exclusiva-
ment pensada per a cada beguda.
Tot això en un ambient de dis-
seny i un local que porta el segell 
del prestigiós interiorista Xavier 
Martin. Un local, a més, que pro-
posa  la millor música presentada 
des de la seva cabina amb disjò-
queis de renom. La nit ha guanyat 
un local ben diferent a Mataró.

núm. 1745 de l'11 al 17 de novembre de 2016
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COMPRA VENDA 

COMPRO MAQUINARÍA HOSTELERÍA 
usada. 93.741.00.00 
VENTILADOR TECHO /C/LUZ, man-
do distancia. Sin estrenar, embalaje 
original. Hasta 45m2. Económico. 
668.682.340 (WhatsApp)

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82

TRASPASSOS-LLOGUERS

TRASPASSO FRANKFURT ATENAS. 
677.598.212 
ES TRASPASSA PERRUQUERIA 
a Vilassar de Mar, per canvi de 
residència. Ple funcionament, fac-
turació demostrable. 687.775.551 
Javier 
TRASPASSO ROSTISERIA, MATARÓ. 
Ple rendiment. 607.510.541 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
NECESSITEM VIVENDES DE llo-
guer i venda pels nostres clients: 
Mataró zones Centre i Havana. 
93.790.96.09

TRASPASSOS-LLOGUERS

SE TRASPASA BAR Mesón Willy 
(Cirera) a pleno rendimiento. Telf. 
679.247.824
MATARÓ-CENTRE. Local ampli de 
83m2, amb aparador, a peu de car-
rer i bany amb dutxa. 990€/mes 
93.790.96.09 ref. P2071
MATARÓ-EIXAMPLE. Pis zona Parc 
Central, 4 hab., 1 bany, 1 lavabo, sa-
ló ampli, cuina, 2 safaretjos, balcó i 
ascensor . 800€/mes 93.790.96.09 
ref. P2056
MATARÓ-EIXAMPLE. Pis moblat zona 
Parc Central, 4 hab., 2 banys, saló 
cuina independent, balcó ascensor, 
parquing al mateix edifi ci.  900€/
mes 93.790.96.09 ref. P2059

TREBALL

PERSONA INVERSORA, PER escola 
bressol en Inglés (capital aportar 
30.000€). Local, permisos aprovats 
pel Departament d’ensenyament. 
610.711.842 
PRECISEM DONES ENTRE 30-50 
anys. Amb funcions d’encarrega-
da i cambrera per a pis de relax. 
625.511.066
T I T U L A D A  G E R I A T R I A 
RESPONSABLE ,  cuida gent 
gran, mobilitats reduïdes, nens. 
722.200.863
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA cuidado 
mayores. 6€. 671.763.389
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
602.395.953
CUIDO ANCIANOS,  tardes . 
632.006.433
ME OFREZCO AYUDAR mayo-
res, noches de fin de semana. 
627.675.957 
ES FAN PEDICURES a domicili. Hores 
convingudes 619.650.253 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
655.617.510 /612.543.756 
BUSCO TRABAJO limpieza, plancha. 
631.051.815 
BUSCO TRABAJO limpieza, plancha. 
631.051.815 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

SE OFRECE TRABAJO de limpieza. 
632.694.070

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-

xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes 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 
REFORMES DE LA LLAR al millor 

preu. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 

Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
610.627.821 WhatsApp 
PINTOR PROFESIONAL. Económico. 

620.910.144 

C A L E F A C C I Ó
AIRE CONDICIONAT  BOMBA DE CALOR  INVERTER

Camí Ral, 572· Mataró· Tel. 937 574 943· info@maresmesertec.com · www.maresmesertec.com

38 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

Pressupostos sense compromís

FINANÇAMENT EN 15 MESOS SENSE INTERESSOS

núm. 1745 de l'11 al 17 de novembre de 2016www.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!

 EL TOT NOU 1745.indd   7 9/11/16   16:21



Sèniors

El moll de l'os

En aquests moments una part im-
portant de la població de Catalunya 
aspira a crear un estat independent, 
dins del marc de la UE. Aquesta as-
piració legítima genera un problema 
amb l'estat espanyol, que la con-
sidera del tot inacceptable i la re-
butja. L'essència del moll de l'os 
d'aquest problema és fàcil d'explicar. 
Consisteix a aconseguir el vot favo-
rable del 50%+1 en un referèndum 
binari de Sí/No. Les recents lliçons 
de la història, posen en evidència els 
processos fallits referendaris d'Es-
còcia i el Quebec. Aquests resultats 
negatius recomanen descobrir l'es-
sència vital dels projectes enfrontats, 
electoralment més favorables.

La crisi econòmica sistèmica 
del 2008, ha suposat un abans i 
un després, en el que un retorn al 
passat ja no és possible. Ens tro-
bem en una societat en transició, 
en la que els seus principals rep-
tes són superar la creixent desi-
gualtat social i l'atur estructural 
crònic. Un projecte engrescador 
i electoralment favorable d'una 
Catalunya segle XXI, implica so-
lucionar aquests reptes, en quina 
resolució, la classe política, per la 
seva clara dependència econòmica 
dels poders fàctics, hi té poc a fer. 
El moll de l'os d'una Catalunya se-
gle XXI, correspon al paper inno-
vador i creatiu d'una societat civil, 
que malauradament, immersa en 
un tantsemenfotisme negatiu de 
passar de tot, el fa difícil, tot i el 
reconeixement de la seva neces-
sitat, imprescindible i necessària, 
sense la qual els resultats negatius 
d'un referèndum independentista, 
poden portar a fer el ridícul més 
espantós que cal sobretot evitar..
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

PROFESSIONALS

RECOGEMOS MÁQUINAS viejas. 
647.217.137 
LAMPISTA,  FONTANERÍA , 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
HIRUDOTERAPIA, MASAJES 
662.257.120 
PINTURAS Y DECORACIÓN K.SK. 
Pintura en general, pisos, comu-
nidades, esmalte, laca, estucados. 
Presupuesto sin compromiso. 
652.839.437 
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA 
responsabilidad, l impieza. 
Excelentes acabados 629.988.598 
PALETA AUTÓNOMO. EXPERIENCIA. 
Económico. 653.796.506 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE. 
674.471.893 José 

CONTACTES

MARIA, 30 años, catalana, masa-
jes eróticos, lingam, prostático....
lencería y juguetes 652.697.306.
Particular 
KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
ELI PELUQUERA. MASAJES eróticos. 
698.080.712 horas concertadas. 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 

SE PRECISAN

DE CARPINTERÍA
DE ALUMINIO

OPERARIOS

T: 93 756 05 05 info@alufactory.es
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L'exposició Energia

Una imatge d'arxiu del Tecnocampus

A.M. 

 Arxiu 

 Un nou postgrau aterrarà al 
Tecnocampus a fi nals del mes 
de novembre. La productora 
audio visual mataronina, Clack 
Audiovisual, ha impulsat aques-
ta nova oferta formativa que pretén 
impulsar futurs guionistes. 

El nou Postgrau en Guió i 
Direcció d'Actors comptarà 
amb professors d'alt nivell com 
els directors i guionistes Carlos 
Marqués-Marcet de 10.000km, 
Marcel Barrena de 100 Metros i 
Món Petit, Pau Subirós de La Plaga 
i el productor Sergi Moreno de 
10.000Km i Caracremada, entre 
altres professionals.

Un curt per alumne
Un dels objectius d'aquest post-
grau és que cada alumne pugui 
treballar en l'escriptura del guió 
d'un curtmetratge de fi cció o do-
cumental amb l'acompanyament 
dels professionals. L'oportunitat 
per accedir a aquest postgrau en-
cara és vigent, ja que la matrícula 
encara és oberta i es pot consultar 
tota la documentació i detalls a 

Clack, la productora mataronina és l'encarregada de 
tirar endavant el Postgrau en Guió i Direcció d'Actors

Un nou postgrau al TCM pretén 
impulsar futurs guionistes

  Les biblioteques de la ciutat han 
organitzat un seguit d’activitats de 
divulgació científi ca per sumar-se 
a la celebració de la 21a Setmana 
de la Ciència que se celebra de 
l’11 al 20 de novembre. Les acti-
vitats d’enguany giren al voltant 
d’uns temes centrals que són la 
cartografi a amb motiu de l’Any 
Internacional del Mapa, la rela-
ció global/local amb motiu de la 
celebració de l’Any Internacional 
de l’Entesa Mundial i els llegums 
perquè enguany també és l’Any 
Internacional dels Llegums.

La Biblioteca Antoni Comas 
acull fi ns al 26 de novembre, l’ex-
posició “Energia” que s’emmar-
ca dins del programa cultural del 
Museu del Gas.  La mostra proposa 
un recorregut per l’evolució de les 
indústries del gas i l’electricitat 
al llarg dels segles XIX i XX i els 
seus efectes socials. L’objectiu és 
fer refl exionar sobre el present i 
el futur de les energies i sobre la 
importància de l’efi ciència ener-
gètica | Redacció.

L'Antoni Comas acull 
l'exposició 'Energia'

Les biblioteques se 
sumen a la Setmana 
de la Ciència 

la web del mateix Tecnocampus.

Cap al món professional
Una de les fi nalitats d'aquest post-
grau és obrir les portes al món la-
boral als alumnes d'aquest cur. 
És per això que ja es preveu un 
concurs de guió cap a fi nal de curs 
on, el projecte guanyador, tindrà 
l'oportunitat de seguir treballant 
en el seu projecte dins d'una pro-
ductora professional, Inicia Films, 
durant 6 mesos. 

De la mateixa manera, des de 
Clack Audiovisual, es plantegen 
altres possibilitats per fer accedir 
els estudiants al mercat audiovi-
sual. És per això que, a més a més 
de comptar amb grans professio-
nals del sector com a professorat, 
es vol intimar amb la realitat del 
sector i freqüentar la possibilitat 
de trobada amb altres experts i 
coneixedors d'aquest món. 

Aquest nou postgrau se suma als 
altres dotze que ja oferia el centre 
d'estudis del Tecnocampus amb la 
voluntat de seguir creixent en ofer-
ta formativa.| Marta Gómez
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Som globals. Som locals

EL TOT MATARÓ i MARESME | el diari electrònic de mataró i el maresme | www.totmataro.cat

El món gira molt ràpid.  
La teva ciutat també. 

Llegint i compartint  
El Tot Mataró fas possible  

un mitjà local,  
independent i gratuït.

Gràcies!



32a Exposició de Bolets, a la plaça de l'Ajunta-
ment, amb dotzenes d'espècies de bolets frescos 
recollits el dissabte 5 de novembre, tots ells amb el 
seu nom i plafons explicatius.

21a Diada Mariona Galindo, organitzada diumenge 
passat pels Capgrossos a la plaça de Santa Anna, van 
convidar als Castellers de Lleida i la Colla Castellera 
de la Vil·la de Gràcia. El 3 de 9 el castell més destacat.

Fira de Tardor, amb un gran predomini de parades 
d'aliments, entre altres productes artesanals. A més 
d'activitats de forjat de ferro, terrissaires, titelles i 
espectacles d'animació infantil.

Concert del Centenari dels Pastorets, i presenta-
ció del disc, que va omplir el Teatre Monumental. La 
interpretació va ser a càrrec del Cor Ciutat de Mataró 
i l'orquestra d'Els Pastorets dirigida per Jordi Lluch.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes: De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes:De lunes a viernes:De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h  7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h

www. gress.es

OFERTA
Conjunto de baño 70cm.
Silex, mod. Allegro.
· Mueble.
+ pica porcelana.
+ espejo liso.

Disponible en más medidas y colores, consular stocks en tienda.

OFERTAOFERTAOFERTAOFERTAOFERTAOFERTA
Conjunto de baño 70cm.Conjunto de baño 70cm.
Silex, mod. Allegro.Silex, mod. Allegro.

50%/dto.

578,52€

289,26€

ANTES

DESPUÉS
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Christian Felber, aquest dimarts a Mataró
El prestigiós pare de la teoria econòmica del bé comú donarà el tret de sortida a la Setma-
na de l'Economia Social i Solidària, amb activitats al TecnoCampus i el Cafè de Mar

Societat: Cugat Comas

  Mataró rebrà aquest dimarts, 
a les 18 h al Cafè de Mar, un dels 
pensadors econòmics més po-
pulars del món. Christian Felber, 
fundador del Banc Democràtic 
i creador del concepte de l’eco-
nomia del bé comú, farà la con-
ferència inaugural de la Setmana 
de l’Economia Social i Solidària 
de Mataró. La seva presència és el 
gran esquer de la segona edició –la 
primera va ser el 2012– d'aques-
ta Setmana que l'Ajuntament i la 
Fundació Unió de Cooperadors 
volen convertir en cita anual en 
el marc de la defi nició de ciutat 
cooperativa que ostenta Mataró.

Teoria del bé comú
Felber, escriptor i professor univer-
sitari austríac, és també membre 
del moviment antiglobalització 
Attac, i autor dels llibres “Diners, 
noves regles de joc” i “L’economia 
del bé comú, un model d’econo-
mia amb futur”. Planteja un mo-
del alternatiu que ha tingut molt 
bona acceptació i popularitat i 
servirà de punt de partida per a 
tota la programació d'activitats 

i xerrades que conforma la pro-
gramació de la Setmana.

Segons aquest model, el concep-
te d'èxit empresarial i econòmic 
ha de substituir els paràmetres de 
mesura monetaris (PIB en el cas 
dels estats; o benefi ci, en el cas 
de les empreses) per paràmetres 
que mesurin el grau de satisfacció 
de les persones en l'economia i la 
societat. Així, la mesura de l'èxit 
empresarial ha de fer-se tenint en 
compte els valors humans fona-
mentals, els factors de qualitat de 
vida i la satisfacció de les neces-
sitats bàsiques.

La Setmana
 La Setmana de l’Economia Social 
i Solidària, organitzada per l’Ajun-
tament de Mataró, la Fundació 
Unió de Cooperadors de Mataró 
i la càtedra d’Economia Social del 
TecnoCampus s’emmarca dins el 
programa 'Fem Economia Social 
i Solidària' de l’Ajuntament de 
Mataró, es planteja com un espai 
de trobada de l’economia social i 
solidària per compartir experièn-
cies i inquietuds. A través de ses-
sions formatives o de debat, però 
també actes de caràcter més lúdic 

o de presentació de diferents eines, 
es pretén fer arribar els valors i el 
potencial de l’economia social i 
solidària, no només a persones 
i entitats d’aquest entorn, sinó a 
la població en general i d’altres 
sectors econòmics.

En la presentació d'aquesta, l'Al-
calde David Bote contextualitza-
va "la importància que ha tingut 
el cooperativisme en la història 
de la ciutat i l'aposta per l'eco-
nomia social que volem que es 
propulsi al futur". Al seu torn la 
regidora de Promoció Econòmica 
Dolors Guillén ressaltava la im-
portància que té la càtedra del 
TecnoCampus, la primera dedi-
cada a l'Economia Social. 

L’última jornada de la Setmana, 
el dissabte 19, tindrà com a eix 
la Fira de l’Economia Social i 
Solidària a la plaça de l’Ajunta-
ment, amb parades, exposicions i 
servei de restauració. Durant el dia 
hi haurà altres activitats lúdiques 
com el vermut de quilòmetre zero 
amenitzat pel PD Fotlifoc, i jocs 
infantils, a càrrec de la coopera-
tiva Artijoc, o un tast de cervesa 
artesana, amb la cervesa coope-
rativa Capfoguer.

Cedida 

CulturaCiutat núm. 1745 de l'11 al 17 de novembre de 2016
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L'Audiència de Barcelona

Foto de família de la presentació del Vi Novell

Cedida 

Cedida 

 Complint amb una tradició que 
ja fa 19 anys quatre cellers de la 
ciutat comencen a comercialit-
zar aquesta setmana el Vi Novell 
Mataró 2016. Se'n posaran a la 
venda fi ns a 800 ampolles d'una 
varietat amb denominació d'origen 
de la Conca de Barberà que, per a 
l'ocasió, porten l'etiqueta que ha 
creat l'artista Mariano Cabellos. 

Es tracta d’un vi negre provi-
nent del celler 
Josep Foraster 
(DO Conca de 
Barberà) elabo-
rat amb la varie-
tat Ull de Llebre. 
És un vi de co-
lor cirera picota 
amb notes violàcies, en boca es 
mostra suau, lleuger i fresc amb 
un toc marcat de fruita vermella 
molt madura. Estarà a la venda 
als Cellers Monserrat, Vins Santi, 
Can Monserrat i al Celler Castellví 
a un preu de 4,95 euros l'ampolla.

El dissabte 19 de novembre, 
a partir de les 12 h, està previst 
que comenci una cercavila amb la 
participació de la Colla Castellera 

El disseny de l'etiqueta, de Mariano Cabellos, dibuixa 
Santa Maria vista des de la plaça del Forn del Vidre

Els Vi Novell 2016 és un ull de 
llebre de la Conca de Barberà

 L'Audiència de Barcelona ha 
condemnat a cinc anys i mig de 
presó a Blanca F.P., una veïna de 
Mataró que va intentar matar a 
ganivetades un 'sense sostre' amb 
qui havia mantingut una "tempes-
tuosa" relació sentimental durant 
els mesos previs. Els fets van pas-
sar el 15 de juny de 2014 i, segons 
relata la sentència, la dona va sor-
prendre la víctima a primera hora 
del matí als jardins del centre de 
Mataró on dormia i li va clavar 
diverses ganivetades a diferents 
parts del cos mentre cridava que 
el mataria. L'aparició del fi ll de la 
dona i d'una tercera persona van 
servir perquè l'agressora acabés 
fugint del lloc, deixant mal ferit 
la seva exparella. Com a conse-
qüència de les ferides, l'home va 
haver de ser intervingut d'urgèn-
cia i va estar prop de dos mesos 
de recuperació.

La sentència recull el pagament 
d'una indemnització de 10.000 eu-
ros i una ordre d'allunyament, de 
tal manera que un cop surti de la 
presó, la dona haurà d'estar un any 
sense apropar-se a menys de 500 
metres de la víctima. | Red - ACN.

L'Audiència de Barcelona 
condemna una mataronina

Cinc anys i mig de 
presó per ganivetar 
un 'sense sostre' 

800

S'han embotellat 800 
ampolles del Vi Novell 
Mataró 2016

Capgrossos de Mataró per complir 
amb la tradició de rebre el Vi Novell 
penjant aquell dia la branca de pi 
a la porta de cadascun dels cellers 
participants.

L'etiqueta
L'etiqueta del Vi Novell de Mataró 
s'encarrega cada any a un artista 
local. Per a aquest 2016 Mariano 
Cabellos ha creat un collage pin-

tat a témpera de la 
Basílica de Santa 
Maria, vista des 
de la plaça del 
Forn del Vidre, 
amb un predo-
mini dels colors 
clars, de vegades 

complementaris i amb lletres ver-
melles sobre fons blanc.

L'artista s'inspira en una obra 
seva de la dècada dels 80 amb les 
darreres vinyes de la carretera de 
Mata. Aquella imatge l’ha trans-
portat a pensar en l’element més 
destacat que veurien els agricul-
tors des d’allà i que és la Basílica 
de Santa Maria, un element recor-
rent en la seva obra. | Red

CiutatCiutat núm. 1745 de l'11 al 17 de novembre de 2016
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Cultura

Diada Mariona plàcida pensant en Terrassa
Els Capgrossos fan el 3 de 9 com a castell més destacat i l'acompanyen del 5 i la torre 
de 8, que es volen tornar a plantejar, amb un pis més, diumenge 20 

Castells: Redacció

   La Plaça de Santa Anna va ser testimoni diumenge 
d'una actuació llampec, de poc més d'hora i mitja, 
amb motiu de la Diada Mariona Galindo Lora. Una 
mica estabornits per les caigudes del 9 de 8 a Girona 
i de la torre de 9 a Vilafranca, els Capgrossos van 
abaixar el llistó i van plantejar una diada de doble 
lectura: reposada en clau de present i de projecció 
en clau d'un futur amb data clara. El 20 de novembre 
els de blau tancaran temporada a Terrassa i si saben 
mantenir el tremp als assajos, allà hi voldran tornar 
a pujar l'aposta. L'últim cartutx de la traca fi nal.

La Diada de la Mariona manté els galons de 9 
gràcies al quinzè 3 de 9 de l'any, que a més va ser-
vir per obrir l'actuació. Els Capgrossos el resolen de 
memòria, tot i els canvis que hi han hagut de fer, i 
van mostrar una versió de pilot automàtic, poc bri-
llant però fi able en tot el trajecte. Un patró similar va 
seguir el 5 de 8 de la segona tanda, castell que veia 
la llum a plaça amb l'alineació que l'ha de defensar 

sobre un folre a Terrassa. Bones prestacions, altra 
vegada, tot i una certa incomoditat en les referèn-
cies entre rengles. El castell menys brillant dels tres 
plantejats va ser la torre de 8 amb folre de la tercera 
ronda. El pitjor vici que pot tenir l'estructura de dos 
és que giri, perquè es desquadra el repartiment de 
forces i va passar de bon començament, provocant 
que l'execució no fos neta, sobretot en la part baixa.

Els Capgrossos van sumar un carrusel de pilars 
per tancar la Diada. Primer van carregar el pilar de 
6 –molt a l'extrem– i després van sumar per primera 
vegada als seus 20 anys quatre pilars de 5 a la vegada. 
10 pilars de 4 per homenatjar la canalla van tancar 
la Diada de la Mariona.

Objectiu Terrassa
Als Capgrossos els queden tres assajos per preparar 
l’actuació del dia 20 a Terrassa. De la mobilització de 
castellers dependran els possibles intents de gam-
ma extra, sobretot el 5 de 9 amb folre que van estar 
a punt de carregar al Concurs.

També hi van ser els 
Castellers de Gràcia 
i els de Lleida, amb 
castells de 8

Daniel Ferrer 

Tot cultura ob capgrossos.indd   1 7/11/16   18:25



Els 'The Congress'. Arxiu 

El concurs està dotat amb 9.000 euros i es fallarà el dia 
8 de juny vinent a l'Ateneu de la Fundació Iluro

Convoquen la setena edició del 
premi Torres García

 El Clap acull aquest dissabte 
un concert de ressò internacional 
amb la banda The Congress. Un 
grup dels Estats Units que reuneix, 
amb l'estil propi de comú múlti-
ple, branques estilístiques com 
són soul, funk, rock, blues o jazz. 
El passat 9 de setembre, The 
Congress va llançar al mercat el 
seu quart treball d'estudi, si es 
compta el seu primer EP homò-
nim i el seu disc de versions Loft 
Tapes. Sens dubte, el 2016 serà 
el seu any, just després de la gira 
amb Hard Woking Americans, Lake 
Street Dive i Tedeschi Trucs Band.

Les audiències més exigents dels 
Estats Units ja han donat el seu 
veredicte: The Congress és la ban-
da americana del futur! La banda 
fundada per Scott Lane i Jonathan 
Meadows es completa a la bateria 
amb Marc Levy i, des del 2014 en 
quartet afegint a l'increïble Chris 
"Bernie" Speasmaker als teclats.

També Tòfol Martínez
Obrirà la nit Tòfol Martínez, un  
músic i compositor que ja ha to-
cat en els festivals de blues més 
importants d’Europa. |  Redacció

El grup presenta el disc 
'The Game'

The Congress, 
música negra directa 
dels EUA al Clap

7

És la setena edició que 
es convoca aquest 
certamen i la 
darrera guanyadora va 
ser l'extremenya resident 
a Llorenç del Penedès 
Ruth Morán

Una imatge de la darrera edició del premi Torres Garcia. Arxiu 

d’Arts i Ofi cis i l’impacte que el 
Maresme va provocar en el jove 
uruguaià van impregnar en cer-
ta manera tota la seva trajectòria 
artística posterior, i ens en sentim 

ben orgullosos".

Fins al febrer
Segons les bases 
del Torres Garcia 
hi ha temps fi ns 
al 26 de febrer del 
2017 per presentar 
obres i el jurat farà 
la selecció oportu-
na entre aquestes 
per escollir a 40 fi -
nalistes. Les obres 

fi nalistes s'exposaran del 8 de juny 
–dia de la inauguració i de la pro-
clamació del guanyador– al 23 de 
juliol a l'Ateneu de la Fundació 
Iluro. Les obres guanyadores del 
Premi passen a mans de l'enti-
tat organitzadora i estan exposa-
des permanentment al Foyer del 
TecnoCampus. | Redacció

  L’Associació Sant Lluc per l’Art 
ha publicat les bases de la setena 
convocatòria del Premi Biennal 
Torres Garcia de pintura. Es tracta 
del gran certamen d'art de la ciu-
tat, cada dos anys, 
i una convocatò-
ria d'abast estatal 
dotada amb 9.000 
euros i comp-
ta amb un jurat 
de gran prestigi 
professional. El 
nom complet del 
guardó és 'Premi 
de Pintura Torres 
García- Ciutat de 
Mataró'.

Des de Sant Lluc asseguren que 
"La fi gura de Torres García és de 
sobres coneguda i valorada pel ca-
ràcter innovador de la seva pintura, 
des del Noucentisme inicial fi ns al 
constructivisme i la seva participa-
ció en les primeres avantguardes.
La seva vinculació amb Mataró, els 
seus estudis a l’Escola Municipal 

CulturaCultura núm. 1745 de l'11 al 17 de novembre de 2016
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Els cartells de l'any passat. Arxiu 

El concurs popular pel cartell de l'OCA 2017 es tancarà 
diumenge vinent, dia 20 de novembre

L’OCA 2017 amb moltes més 
novetats i relleu organitzatiu

 Per tercer any consecutiu, la 
Direcció de Cultura de l’Ajun-
tament de Mataró ha convo-
cat un concurs de cartells pel 
Carnestoltes. La convocatòria va 
adreçada a professionals del dis-
seny gràfi c i a estudiants d’últim 
curs d’un grau universitari o d’un 
cicle superior en l’àmbit de disseny 
gràfi c. El cartell guanyador del se-
gon concurs, l’any passat, va anar 
a càrrec de les mataronines Anna i 
Helena Fradera. Els interessats han 
de presentar les seves propostes 
abans de 12 de desembre. L’any 
passat es van presentar 16 treballs.

El premi està dotat amb 1.500 
euros. La persona guanyado-
ra també serà l’encarregada de 
dissenyar el programa de mà 
amb la descripció dels actes del 
Carnestoltes i diverses aplicacions 
gràfi ques derivades del disseny 
del cartell. Els criteris per avaluar 
el cartell guanyador seran l’origi-
nalitat, la qualitat artística, la seva 
capacitat i claredat comunicativa, 
la seva adequació al Carnestoltes 
mataroní i la transmissió de valors 
positius vinculats a la celebració 
de la festa. |  Redacció

El premi està dotat amb 
1.500 euros

Convocat el Concurs 
de cartells del 
Carnestoltes

La nit de cap d'any a l'OCA en una imatge d'arxiu. Arxiu 

entitats i associacions de la ciutat 
per a organitzar activitats i tallers 
per a la canalla", assegura Santana.

Concurs obert pel cartell
En aquesta ocasió, s'ha organitzat 
de nou un concurs popular per a 
l'elaboració del cartell de la fes-
ta.  Un cartell que, tothom qui ho 
vulgui, podrà presentar fi ns diu-
menge vinent, dia 20 de novembre. 
En aquest cartell també s'hi haurà 
d'incloure l'eslògan "el Cap d'Any 
més gros", un lema que "pretén 
ajuntar les paraules capgròs i Cap 
d'Any", diu Santana, que no des-
carta que pugui ser un eslògan que 
perduri en les pròximes edicions. 

Relleu organitzatiu
En aquesta nova edició es fa efec-
tiu el nou relleu organitzatiu de 
l'OCA. "Hem renovat càrrecs i 
membres però continuem amb 
la mateixa essència amb què es 
va crear l'OCA", diu Santana. | 

Marta Gómez

  Quan s’acosta fi nals d’any des 
de fa sis anys a la ciutat de Mataró 
s’organitza una festa popular per 
donar la benvinguda al nou any.  
L'OCA, l'Operació Cap d'Any, ar-
riba a aquesta edició amb moltes 
novetats, sobretot pel públic infan-
til, i també amb relleu organitzatiu 
i nova junta. 

"La idea per a aquest any és 
mantenir el format de festa po-
pular com fi ns ara, amb barra a 
preus populars i música per a tots 
els gustos des de dos quarts d'una 
fi ns a les set del matí", explica la 
presidenta de l'Associació de l'OCA 
de Mataró, Lara Santana. Les no-
vetats però, arribaran a la tarda 
d'aquell mateix dia.

Cap d'Any pels més petits
Aprofi tant que el dia 31 de de-
sembre coincideix en dissabte, 
des de l'organització s'ha valorat la 
possibilitat d'incorporar activitats 
infantils aquella tarda. "Pensem 
amb la involucració de diferents 

CulturaCultura núm. 1745 de l'11 al 17 de novembre de 2016
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RANGE ROVER EVOQUE. 
DES DE 31.390€*

Gamma Range Rover Evoque: consum combinat 4,2-8,6 l/100 km, emissions de CO2 109-201 g/km. 

 

*P.V.P. del Range Rover Evoque eD4 150 CV 4x2 Pure Tech manual des de 31.390 € (IVA o IGIC, transport, descompte promocional i impost 
de matriculació inclosos). Impost de matriculació (IEDMT) calculat al tipus general. No obstant això, el tipus aplicable a l’IEDMT pot variar en 
funció de la comunitat autònoma de residència. Preu promocional exclusiu per a unitats finançades amb FCA Capital España EFC, SAU 
segons condicions contractuals, amb un import mínim a finançar de 19.000 €, a un termini mínim de 24 mesos i una permanència mínima de 
24 mesos. Oferta vàlida per a vehicles matriculats fins al 31/10/2016 a penínsulai territori insular. El vehicle pot no correspondre's amb el que 
està d’oferta.
 

 

LAND MOTORS 
Crta. N-II km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. Tel. 93 741 80 25
www.landmotors.es

Concessionari o�cial Land Rover

NASCUT SALVATGE
CRIAT A LA CIUTAT.

RANGE ROVER EVOQUE.

 

   

AMB AQUEST EQUIPAMENT EXTRA

- InControl Touch Navegador amb SD

- Sensor de pluja amb encesa automàtica
 de llums 

- Llantes d'aliatge 18" - Style 506  

- Mirall interior electrocròmic

- Retrovisors exteriors de plegat elèctric, tèrmics 
  i amb il·luminació de voreres

- Control de distància d´aparcament davanter 
  i darrer amb càmera posterior

- Cristalls Privacy

El Range Rover Evoque s'adapta perfectament a 
la ciutat. Posseeix un disseny innovador i el 
motor diésel Ingenium totalment d'alumini, el 
millor motor que hem fabricat amb menor 
consum i emissions més eficients. Les llegen-
dàries prestacions de Land Rover milloren encara 
més amb el nou All-Terrain Progress Control. 

Evoque_150x228_TOT MATARO_CAT.pdf   1   10/10/16   11:26
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Els escacs, protagonistes demà a Cerdanyola

L'artista Santi Clavell, en una entrevista a m1tv

El conjunt de l'ESMUCJARC  Cedida 

Cedida 

 El barri de Cerdanyola viurà per 
a la cultura des d'aquest cap de set-
mana i fi ns al proper, durant el qual 
se celebrarà la tretzena edició de 
la Setmana Cultural. L'Associació 
Cultural de Cerdanyola organitza 
tastets i activitats per arribar a tots 
els públics en diferents discipli-
nes. Així, en aquest primer cap de 
setmana hi haurà des de pintura, 
avui divendres, amb la inaugu-
ració de l'exposició de pintura, 
escultura, fotografi a i poesia del 
grup d'artistes FusiónArte a litera-
tura amb la presentació del segon 

 El mataroní Santi Clavell torna a 
la pintura a la galeria Lolet Comas. 
El nom de l'exposició 'Tres anys 
més' és explicatiu del temps que 
ha estat Clavell sense exposar. En la 

Poesia, pintura, literatura o escacs, protagonistes del 
primer de dos caps de setmana d'activitats

llibre de poesia d'Isabel García, 
amb la participació de la mateixa 
autora, acompanyament musical 
i pica-pica. Tots dos actes es faran 
a l'Espai Gatassa. 

Per demà dissabte hi haurà si-
multànies d'escacs per a nois i 
noies al local de l'Associació de 
Veïns de Cerdanyola i diumenge 
al matí hi haurà poesia al Carrer. 
Es penjaran poemes al carrer, se-
leccionats pel Taller de Poesia, al 
voltant de la plaça d'Illa Cristina i 
de Puig i Cadafalch. Tots els actes 
són oberts a tothom.  | Redacció

Cerdanyola s'endinsa en la seva 
Setmana Cultural

Santi Clavell torna a exposar 
"Tres anys després"

  Santa Maria acull avui un con-
cert en commemoració dels 250 
anys de la mort del compositor 
mataroní Lluís Misson, a càrrec 
de Solistes i el Conjunt d’Antiga 
de l'ESMUC. Misson és un mú-
sic encara molt desconegut però 
dels més rellevants del segle XVIII 
hispànic. 

El concert proposa un recull 
d’obres seves, sobretot tonadillas, 
gènere del qual és considerat el 
pare. Les tonadillas eren obres mu-
sicoteatrals que es representaven 
en els entreactes de les comèdies 
i on es desenvolupava, cantant, 
una brevíssima acció, normalment 
molt divertida. Lluís Misson va 
ser clau en la formació del gènere 
gràcies al seu talent compositiu, 
excel·lent exemple de l’estil ga-
lant i dels gustos popularitzants 
de l’època.

Lluís Misson
Lluís Misson va ser batejat a 
Mataró el 26 d’agost de 1727. La 
vida el va portar a ser un virtuós 
de la fl auta i l’oboè, i va ingressar 
a la capella reial de Madrid com a 
fl autista amb 21 anys. Amb 29 ja en 
va ser nomenat mestre de capella. 
Enguany es commemoren els 250 
anys de la seva mort, als 39.  | Red

Dins de la Setmana de 
Música Antiga

Homenatge a Lluís 
Misson, un "mataroní 
galant" 

mostra hi ha obra realitzada amb 
la tècnica de l'aquarel·la, amb la 
que explota el moviment i planteja 
idees de crítica social amb l'agili-
tat del pinzell. | Redacció 
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Potser no ets del tot conscient que a 

vegades et precipites jutjant o parlant 

de més. Això fa que algunes perso-

nes se sentin envaïdes al teu costat. 

Reflexiona-hi.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Estàs treballant fort, més del que 

pensaves que podies. Tot té una 

compensació, com a mínim un gran 

aprenentatge. Entrada inesperada 

de diners o que ja no hi comptaves.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Si no canvies alguns hàbits, l'esquena 

es pot ressentir. Acumules tensió a la 

zona lumbar. No et guardis algunes 

coses per por a quedar malament i 

aprèn a ser més assertiu.

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

Fas bé de no fiar-te d'algunes per-

sones del teu entorn laboral. Usa 

el teu talent innat per la prudència 

i l'observació i no moguis fitxa fins 

que no ho tinguis ben clar.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

A la defensiva aconseguiràs algun 

benefici personal però una part de 

tu sentirà que li manca l'harmonia. 

Un excés de confiança pot posar en 

perill el teu lloc de feina.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Moment adequat per parlar amb la 

parella i sense interrupcions. Si no ho 

tens clar, no ho allarguis més. Només 

sigues franc i empàtic. Escapada per 

deixar enrere tensions.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Evita la venjança. La vida és un bu-

merang i potser el que has de fer és 

acceptar l'experiència. No abusis de 

l'exercici, si fa poc que t'has apuntat 

al gimnàs, vés amb moderació.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

No et precipitis i abans de passar a 

l'acció, observa. Passen coses noves i 

estàs ple d'excitació, hi haurà temps 

per a tot. El teu fill creix i et necessita 

més que mai.

Bessons (21/5 al 21/6)

No es poden fer tantes coses i voler 

que tot surti sense entrebancs. Baixa 

el ritme o posaràs en perill la salut. 

Potser t'interessa guanyar menys i 

viure una mica més.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Trobades per resoldre qüestions fami-

liars. Ets molt terrenal però somniar 

una mica t'anirà bé. L'esport aquàtic 

o una visita al balneari t'aproparà al 

teu món emocional.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Tens empenta per a fer moltes coses. 

Potser és un moment delicat en al-

guns temes però tot passa i el que 

ara superis serà motiu de satisfacció 

personal. El teu fill et reclama.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

A vegades ets molt subjectiu i in-

terpretes una realitat equivocada. 

Compte amb una persona del teu 

entorn que et vol manipular. Aprèn 

a posar límits i tingues criteri propi.

www.facebook.com/dhannaastro

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

twitter.com/totmataro

facebook.com/totmataro

Siguis on siguis i sempre que vulguis, pots estar connectat a 
l’actualitat de la teva ciutat entrant a totmataro.cat  
o des la xarxa social  
que prefereixis!

www.totmataro.cat
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"Volem que el directe sigui espectacular"
Entrevistem System Beat, el grup que vol revolucionar el món de l'electrònica a la ciutat de 
Mataró i que estrenen un videoclip mensual abans de la seva presentació oficial

Música: Marta Gómez

  Com neix System Beat?
Martí Cano: Som quatre com-
panys, que en el fons som quatre 
músics i amics, que fa cosa d'un 
parell d'anys ens vam posar a in-
vestigar el món de l'electrònica 
per iniciar-nos en un nou camí 
i crear un projecte professional.

Professionalitzar-se en el món 
de la música no és senzill.
MC: De moment tenim un projecte 
musical i intentarem professiona-
litzar-nos, però de mica en mica. 
De fet, nosaltres vam veure que 
volíem tirar per la música electrò-
nica després d'estudiar diferents 
possibilitats. 

Què vol ser System Beat?
Pau Roselló: Ens presentem com 
una proposta innovadora, potent 
i energètica. Volíem oferir algu-
na cosa que ningú més oferís en 
aquests moments, musicalment 
i a tots nivells. El que volem és 
que la gent en nosaltres hi vegi 
més enllà de la música, hi vegi un 
'show', un espectacle.  

La idea és que no només se'ns 
vegi com a discjòqueis. Fem 

música electrònica però l'execu-
tem en directe amb instruments 
electrònics i funcionem com un 
grup de música qualsevol.

Com ho voleu fer?
PR: Per això tenim pensat que el 
nostre directe sigui espectacu-
lar, amb videoprojeccions i llums. 
Un espectacle molt poc vist, fi ns i 
tot mai programat, a la ciutat de 
Mataró. Un 'show' que esperem 
que captivi al públic i que presen-
tarem el març del 2017. A partir 
d'aleshores començarem la nostra 
gira de presentació.

Fins aleshores, què?
MC: D'aquí al mes de març trau-
rem a la llum videoclips mensu-
als dels nostres temes. Tot el que 
fem i tenim és de creació pròpia. 
D'aquí a uns dies sortirà a la llum 
el segon.

De què parlen les vostres 
cançons?
MC: Parlen de coses que ens afec-
ten i ens passen a nosaltres que 
som joves, tenim 20 anys! El nou 
videoclip que presentarem ara es 
diu "Caminem" i tracta de la re-
cerca de respostes a la vida, de 

com busquem les respostes fora 
o lluny de nosaltres quan en rea-
litat les tenim a dins o ben a prop.

A quin públic voleu arribar?
PR: Suposem que a persones que 
tinguin les nostres mateixes preo-
cupacions. Busquem gent jove, de 
la nostra edat. Creiem que podem 
arribar al públic que els agradi 
l'electrònica, però esperem que 
no només sigui així. Per això tre-
ballem en l'espectacularitat del di-
recte, per arribar també a aquelles 
persones que, a priori, no agrada 
l'electrònica.

Com veieu el panorama mu-
sical català?
MC: Creiem que li cal i necessita 
renovar-se. Molts grups necessiten 
trobar el seu propi estil. Nosaltres 
creiem que ja hem trobat el camí i 
que, si seguim per aquí, anem ben 
encaminats. Creiem que el que 
fem és una proposta molt atractiva 
per part dels programadors. Per a 
nosaltres han estat molts anys de 
descobrir que ens encanta l'elec-
trònica i que en fem, sense fer fu-
sió. A  Europa ja fa anys que es fa 
això, van un pas per endavant. En 
aquest país cal millorar-ho molt.
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Un homenatge al gourmand Néstor Luján
Un centenar de personalitats recorden el fundador de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia 
i Nutrició amb un àpat al restaurant Via Veneto

Gastronomia: Redacció - ACN

 L’Acadèmia Catalana de 
Gastronomia i Nutrició ha recor-
dat aquesta setmana el seu em-
blemàtic fundador, Néstor Luján, 
nascut a Mataró el 1922 i mort el 
1995 a Barcelona. Dimarts es va fer 
un dinar-homenatge celebrat en 
un dels seus restaurants preferits, 
el Via Veneto de Barcelona, i un 
menú elaborat per l’històric local 
juntament amb l’Hispania i el Torre 
del Remei. Gairebé un centenar de 
personalitats del país s’hi van aple-
gar. Els presents van recordar Luján 
com un autèntic ‘gourmand’’, i “un 
erudit de la cuina i gran divulgador 
d’aquesta matèria”, en expressió 
de l’actual director de l’Acadèmia, 
Carles Vilarrubí.

El president Carles Puigdemont, 
el conseller de Cultura, Santi Vila, 
el president del F.C Barcelona, 
Josep Bartomeu, el director ge-
neral de la Fundació Bancària ‘la 
Caixa’, Jaume Giró, el publicista, 
Lluís Bassat, diversos directors de 
mitjans de comunicació catalans 
i un llarg etcètera de personalitats 
formaven part del selecte grup de 
94 comensals que han participat 
aquest àpat-homenatge a Luján.

Sis plats especials
El menú de sis plats va ser ela-
borat per tres restaurants que 
Luján freqüentava. El mateix 
Via Veneto, l’Hispania d’Arenys 
de Mar, i el Torre del Remei de 
Bolvir de Cerdanya. L’actual pre-
sident de l’Acadèmia Catalana de 

Gastronomia i Nutrició, Carles 
Vilarrubí, va aprofi tar l’acte per 
anunciar els plans de la nova di-
recció, que passen per reforçar-se 
com a plataforma difusora de co-
neixement i de debat gastronòmic, 
donar cos a uns Premis Nacionals 
de Gastronomia i fi nalment produ-
ir “continguts d’alt valor afegit amb 
criteris de proximitat i qualitat”.

L’exemple de Néstor Luján “ens 
assenyala el camí”, va apuntar 
Vilarrubí. El president ha recor-
dat “l’admirat Néstor” com un 

erudit apassionat de la cuina, 
i un gran divulgador d’aquesta 
matèria. Els “milers de pàgines 
escrites per ell són un gran tre-
sor de saviesa per aquells que 
estimen aquest patrimoni del 
país”, ha convingut.

Societat culta pel que menja
El president de la Generalitat 
Carles Puigdemont també va re-
verenciar la fi gura de Luján, amb 
el qual va rememorar una troba-
da quan ell ja era una institució 
i Puigdemont un periodista que 
cobria una informació per a un 
mitjà de comunicació. De Luján, 
el president en va destacar el seu 
assaig avançat de democratització 
de l’alta cuina a través de la seva 
feina de divulgació. Una democra-
tització que “avui és real i exitosa i 
tot gràcies a la intel·lectualització 
i a la revolució gastronòmica dels 
últims anys". Per a Puigdemont, 
probablement “el més bell pro-
pòsit que es podia imaginar gent 
com Néstor Luján, que algun dia 
aspiraven a veure una societat cul-
ta, feliç i amb ganes de reivindi-
car-se també a partir d’allò que 
ha menjat”.

21

Néstor Luján, nascut a 
Mataró el 1922, va morir 
a Barcelona el 1995, ara 
fa 21 anys

El president de l'Acadèmia, Carles Vilarrubí, la vídua de Néstor Luján, Tin Luján, i el President Carles Puigdemont

ACN 
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Una imatge d'arxiu de la Fira de la Tardor.

El nou Mercat de Montgat

Cedida 

 Cedida 

 La tardor és una estació d'impàs, 
de canvi d'hora, però res d'això és 
una bona excusa per quedar-se a 
casa. Almenys no per a fer-ho el 
pròxim dissabte 12 de novembre, 
quan Sant Pol omple els carrers 
d'activitats amb la VI Fira de la 
Tardor. 

Una diada en família és el que 
proposen des de la Fira de la 
Tardor, que ubicarà una biblio-
teca mòbil a  la plaça de l'Estació 
tot el matí perquè petits i grans 
puguin gaudir de les millors his-
tòries. Un matí carregat en què els 
més menuts podran escollir entre 
els infl ables, els tallers infantils, 

Tallers infantils, tasts de cervesa i una cercavila 
centraran les activitats el 12 de novembre

Gastronomia i activitats infantils a 

la VI Fira de la Tardor de Sant Pol

  El nou Mercat de Montgat ho 
té gairebé tot a punt per obrir les 
seves portes el pròxim dia 25 de 
novembre. El nou espai de comerç, 
que vol convertir-se en referència 
al Baix Maresme, suposa la crea-
ció de 120 llocs de treball directes 
enfocats a cobrir les necessitats 
de feina del municipi i les àrees 
properes. 

El Mercat de Montgat comptarà 
amb 19 comerciants, molt bons 
professionals de cadascuna de les 
seves activitats, i un supermercat 
Mercadona.

Ben connectat
El nou mercat se situa al barri del 
Pla de Montgat, una de les zo-
nes més noves del municipi i en 
constant creixement demogràfi c. 
Aquesta ubicació permet un fàcil 
accés des de carretera i autovies, 
així com per transport públic. El 
nou equipament disposa de 200 
places d’aparcament gratuït. Una 
vintena d'operaris estan enlles-
tint les obres perquè el dia 25 de 
novembre tot estigui a punt per a 
la inauguració de l'espai, que vol 
ser una zona lúdica i per això en 
determinats dies de la setmana i 
moments de l'any oferirà música 
en directe i actes per a infants. Red.

L'espai s'inaugurarà el 25 
de novembre

El nou Mercat de 
Montgat crearà 120 
nous llocs de treball

de maquillatge o dansa, abans no 
arribi la cercavila de la Big Bang 
Valona que al migdia es passejarà 
pel centre. 

Una xocolatada popular, un ta-
ller de castells, un espectacle in-
fantil i un taller de panellets arro-
doniran un dia diferent al carrer. 
Una jornada que reserva dues ini-
ciatives que de ben segur agruparà 
als amants de la cervesa. I és que 
tant al migdia (13 h) com a la tarda 
(18 h) Birra08 i Cervesa Montseny 
organitzaran, respectivament, un 
tast i un tast de cerveses pels pala-
dars més exigents. Cal inscripció 
prèvia a fi res@santpol.cat
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
18:00 L’ENTREVISTA
18:30 GAUDEIX LA FESTA
19:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
19:30 DE TEE A GRENN
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 EL PARTIT
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 TEMPORADA ALTA
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dilluns
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CREURE AVUI
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:30 TEMPORADA ALTA
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 DE TEE A GRENN
17:45 ENDERROCK TV
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
19:30 EN JOC
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 EL PARTIT
 Retransmissió esportiva
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ENDERROCK dilluns
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 DOSOS AMUNT 

Dissabte
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 GAUDEIX LA FESTA
10:30 DOSOS AMUNT
11:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 ENDERROCK TV
13:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
13:30 LA FÀBRICA
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 L’ENTREVISTA
21:00 DE TEE A GRENN
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 TEMPORADA ALTA
22:30 LA FÀBRICA
0:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
0:30 ESTACIÓ DIGITAL +18
1:00 TELÓ DE FONS
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
 En directe
14:30 PANTALLA OBERTA
15:30 L’ENTREVISTA
16:00 1MÓN.CAT

13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 RESERVA BIOSFERA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ESTUDI 3
17:45 ENDERROCK TV
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 ADOLESCENTS.CAT
19:30 L’ENTREVISTA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TEMPORADA ALTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 TORHNA-LA A TOCAR SAM
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 TELÓ DE FONS

Dijous
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 ADOLESCENTS.CAT
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 DOSOS AMUNT
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 DE TEE A GRENN
19:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
20:00 CARNET ESPORTIU

20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
1:30 DE TEE A GRENN
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 L’ENTREVISTA

Divendres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 TEMPORADA ALTA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
 (reemissió)
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 RESERVA BIOSFERA
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA FÀBRICA
19:00 CREURE AVUI
19:30 ENDERROCK TV
19:45 ESTUDI 3
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 TELÓ DE FONS
23:00 SET DIES
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 TELÓ DE FONS

Dimarts
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 DOSOS AMUNT
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 DOSOS AMUNT
16:30 RESERVA BIOSFERA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 L’ENTREVISTA
17:45 ENDERROCK TV
18:00 DOSOS AMUNT
 VERSIÓ LLARGA
19:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
19:30 GAUDEIX LA FESTA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 DOSO AMUNT 
 VERSIÓ LLARGA
23:30 L’ENTREVISTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 TELÓ DE FONS
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dimecres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 L’ENTREVISTA
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La casa Puig i Cadafalch d'Argentona. 

Anna Aluart 

L'actuació s'ha centrat en assegurar l'estructura i la impermeabilització, la restitució 
dels merlets i millora de les terrasses, el jardí i la xarxa pluvial i de sanejament

Finalitza la primera fase de la rehabilitació 
de la casa Puig i Cadafalch

 La setmana passada es va com-
pletar la primera fase de les obres 
de rehabilitació de la casa d'esti-
ueig de Puig i Cadafalch d'Argen-
tona i que van començar el passat 
mes de gener. Aquest és un edifi ci 
catalogat com a Bé Cultural d'In-
terès Nacional (BCIN) i que l'Ajun-
tament d'Argentona va adquirir 
l'estiu del 2012 després que en 

els darrers anys patís un accelerat 
procés de degradació.

L'actuació ha consistit princi-
palment a estabilitzar l'edifi cació 
i restituir molts dels elements de 
l'edifi ci. Els treballs han comprès 
la substitució completa de la co-
berta de la casa, l'arranjament de 
part de la teulada i la reposició dels 
seus característics merlets. 

També s'han enderrocat les ter-
rasses, s'ha restituït el sostre de la 
terrassa que s'orienta a la Plaça de 
Vendre, rehabilitant també  la que 
està situada a la segona planta. 
Les obres s'han completat amb 
la millora de la instal·lació d'ai-
gües pluvials, de la xarxa de sane-
jament i l'arranjament de l'espai 
de jardí. | Red

Adreça web del banner invertit:

www.petchibebe.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

PRONTO

• 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:
SÒNIA BERNABEU VILA

concursos
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Gastronomia

El plàtan

El plàtan, producte amb denominació 
d’origen Canarias, és un aliment que 
representa un complement energètic 
de primer ordre. Conté vitamines i 
minerals i està desproveït de greixos, 
fet que fa que l’aportació calòrica, al 
contrari del que se sol pensar, no si-
gui tan alta i estigui al voltant de les 
80 calories als 100 grams.

A més a més, per l’alt contingut 
en fi bra i en hidrats de carboni, el 
plàtan es caracteritza pel seu efecte 
saciant. La fi bra és un element bàsic 
en la regulació del trànsit intestinal; 
mentre que els hidrats continguts en 
el plàtan, la majoria de lenta assimi-
lació resulta efi cient per tenir valors 

equilibrats en el perfi l glucèmic, 
retardant l’absorció de sucre. Els 
mateixos hidrats de carboni com-
plexos ajuden també a la millora del 
trànsit intestinal.

Pel seu important contingut en 
potassi, el plàtan també esdevé un 
aliment clau en les persones amb 
alta activitat física, com els nens 
i esportistes. Cal recordar que el 
potassi és un mineral directament 
relacionat amb l’activitat muscu-
lar. Pel que fa a les vitamines, és 
especialment rellevant l’aportació 
de Vitamina A i de Vitamina B6, 
aquesta última relacionada amb el 
creixement; mentre que la Vitamina 
A, en forma de retinol, és necessari 

per al bon manteniment de la pell.
L’àcid fòlic, imprescindible en la 

maduració i protecció de la medul·la 
òssia, és un altre dels components 
del plàtan. Recordem que l’àcid fòlic 
és un complement que sovint es re-
comana a les dones embarassades.

De tot plegat es pot despendre 
que el plàtan és una fruita ideal i 
molt nutritiva, amb 0 greixos, poques 
calories i molt energètica.
TOT - AMIC

 

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

87.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER!
Ref. 12606 CERDANYOLA SUR: 2º de altura exterior. Es-
quinero. 80 m2 sin pasillos. 3 dorm. Salón luminoso. Cocina 
reformada con galería. Baño con plato de ducha. Suelos  gres. 
Puertas en roble. Perfecto estado para entrar a vivir .Zona co-
mercial. Buena rentabilidad inversores. Llámenos!!!

T

2ª RESIDENCIA - INVERSIÓN

130.000€

Ref. 12617 MÁLAGA (Sierra de Yeguas): Bonita Casa 
adosada  de muy reciente construcción  Conjunto residen-
cial. Varias plantas, 120m2+ 40 m2 de terrazas. Se entrega 
amueblada y equipada. Buenos acabados. Salón com chime-
nea. Cocina nueva. Aseo. Patio.  Planta 1a: 3 dorm 2 baños. ( 1 
suitte), Planta sup: Estudio superior solarium. Suelos mármol 
y parquet. Aire Acondicionado. Porche/ Garaje un vehículo.

D250.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12487 LLAVANERES: Unifamiliar adosada en pleno 
centro, junto colegios/servicios en zona muy agradable. 4 dor-
mitorios. Salón 36 m2, chimenea. Jardín 50 m2. Cocina bue-
nas medidas. 2 baños+ aseo. Garaje vehículos, sala polivalente/
cuarto lavandería. Ocasión por precio/cualidades. 
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Una imatge de bolets. Una imatge d'arxiu.  Cedida 

 Argentona serà experta en bolets 
aquest cap de setmana que ve. Per 
dissabte i diumenge, Natura con-
voca, un any més, la XXII Mostra 
de Bolets d’Argentona, amb la 
sortida matinera de dissabte per 
anar-ne a buscar i, posteriorment, 
la sessió de classifi cació i exposi-
ció al Sindicat de pagesos. 

Francesc Navarro, membre de 
Natura, recorda que "Abans, per 
l'agost hi havia les pluges més 
grans, es veremava el setembre i es 
collien els mollerics, les lleteroles 

 Divendres es van iniciar les ses-
sions de treball tècnic amb els tre-
balladors municipals que partici-
paran en la creació de la Finestreta 
Única Empresarial d'Argentona. 
La FUE ha d'esdevenir el punt de 
referència únic de les empreses, 
emprenedors i intermediaris en la 
seva relació amb l'administració. 
Es basa en un model de relació 
integral d'atenció que permet a 
l'empresariat poder realitzar les 
seves gestions administratives i 
tràmits. | A.C

La sequera i les pluges tardanes no auguren una bona 
temporada de recollida  

Serà el punt de referència 
d'empreses i emprenedors

i els apagallums. A l'octubre arri-
baven els rovellons i rossinyols i 
la temporada s'acabava amb els 
escarlets i els fredolics. Avui en 
dia aquest calendari ha passat a 
un segon terme" i tot es retarda 
cada cop més. 

Natura convoca la sortida per 
anar a buscar bolets dissabte a 
les set del matí, des de la Font de 
Sant Domingo. L’exposició de bo-
lets es podrà visitar durant tot el 
cap de setmana en el Sindicat de 
Pagesos, situat al carrer Gran. A.C

Argentona celebra la XXII Mostra 
de Bolets aquest cap de setmana

L'Ajuntament posa en 
marxa la Finestreta 
Única Empresarial

Cedida 
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Ref 2455: Todo reformado y en comu-
nidad de sólo 1 vecino. 3 hab. dobles, 
amplio salón com., balcón/terracita, 
cocina indep., baño completo, sue-
los gres. Todos los servicios. 110.000€

PISO CON TERRAZA

Ref. 2459: Cerdañola Norte: Vivienda 
reform.1 año, amplio salón comedor 
con balcón, 4 hab. (2 dobles), 1 baño, 
cocina, galería, Piso semi-nuevo y a 
buen precio. Buena zona. 116.000€

CON ASCENSOR Y TODO REFORMADO EN COMUNIDAD REDUCIDA

Ref. 2465: Cirera: Piso grandes dimensiones, 
entrar a vivir. 4 hab (2 d), cocina off., galería, 
1 baño compl., salón comedor  balcón. 
Zona inmejorable y vistas mar. 116.000€

Ref 2463: Centro: Apart. tipo loft nuevo 
en edifi cio con ascensor. 1 hab, cocina 
americana, 1 baño con ducha, puer-
tas roble, suelos gres. A 5 minutos del 
centro y semi-amueblado. 120.000€

JUNTO VIA EUROPA

Ref. 2452: Cirera: Piso de 100m2  impe-
cable, salón 24m2, 3 hab., 1 baño, coci-
na indep. balcón de 12m2, despensa, 
terraza superior 60m2 con apartamento 
indep, venga a verlo!! 155.000€

Ref. 2464: Centro-Eixample: En comu-
nidad reducida y reformado, 4 hab. (2 
dobles), salón com. chimenea y balcón 
cocina indep., galería. 1 baño. Exterior 
y soleado, oportunidad!!  184.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN

Ref. 2461: Havana: Piso con ascensor, par-
king, trastero y piscina comunit.. 3 hab., 
cocina offi ce ind., amplio salón come-
dor con balcón/terracita, 1 baño, suelos 
parquet. Zona inmejorable!! 246.000€

APARTAMENTO DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN

PLANTA BAJA DE DISEÑO

Ref. 2457: Molinos: Reformada con aca-
bados 1ª calidad y única. en la zona. 
Con 3 hab., 2 baños, cocina abierta. 
a amplio salón comedor,  patio a nivel 
con chill-out. Oportunidad! 202.000€

EN 1ª LINEA DE MAR

Ref. 2462: Edifi cio reciente construcción, 
ascensor y piscina comunitaria. 2 hab.,  
amplio salón  y cocina integrada, 1 baño, 
suelos  parket. Parking y trastero incluido, 
impresionantes vistas.  207.500€ 

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Camí del Mig, 20, Mataró 
T 93 536 33 74 
info@immo-nova.es

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR: www.immo-nova.es

¡NUESTROS PRECIOS SON DEFINITIVOS 
SIN GASTOS AÑADIDOS!

1P IMMO NOVA.indd   1 9/11/16   15:24



L'equip maresmenc

Sorli Emocions està d'aniversari

Cedida 

 Cedida 

 De l’1 al 30 de novembre Sorli 
Emocions celebra el seu segon any 
de vida a Vilassar de Dalt amb l'or-
ganització d’un programa d’activi-
tats i tallers diversos vinculats a la 
moda, a la cultura, a la música, a 
l’esport i la salut, al turisme i a la 
gastronomia.  Demà 12 novembre 
tindrà lloc el Black & White Day en 
què es convidarà els clients a ves-
tir-se de blanc i en què hi haurà 
DJ, còctels, regals, menú especial 
Black&White al restaurant i des-
comptes a la botiga.

Sorli Emocions també és esport 
i per això el 12 i 13 de novembre es 
celebrarà un Open de Pàdel Sorli 
Sport o un festival de Swing el 13 
de novembre en col·laboració amb 
el club Swing Maresme amb l’ac-
tuació del Juli Aymí Trio. 

Dia d'Acció de Gràcies
El 24 de novembre se celebra-
rà el Dia d’Acció de Gràcies 
(Thanksgiving Day), la festa més 
popular dels Estats Units i Canadà 
amb receptes de Gall Dindi, de-
coració especial, regals i un dinar 
pensat per a l'ocasió.

El complex comercial i esportiu de Vilassar de Dalt 
celebra un novembre amb una agenda plena

Activitats i tallers en el segon 
aniversari de Sorli Emocions

 Més d’un centenar de creadors 
de videojocs van participar el pas-
sat cap de setmana a la imagin 
Challenge Games Edition, un repte 
de 24 hores organitzat per ima-
ginBank per premiar noves ide-
es de gaming per a mòbils amb 
possibles aplicacions a la banca 
o l’educació fi nancera. 

L’esdeveniment va començar 
divendres a les 16 hores a l’espai 
Doble 36 de Barcelona i es va allar-
gar fi ns a les 16 hores de dissabte 
5, moment en el qual els partici-
pants van entregar al jurat els seus 
projectes de videojocs. El grup del 
Maresme que hi va participar es 
feia dir "Unexpected".

La imaginChallenge d’ima-
ginBank recull l’experiència 
de l’organització, per part de 
CaixaBank, d’una marató anual 
per a desenvolupadors d’aplica-
cions mòbils. Des de l’any 2011, 
un total de 590 participants pro-
vinents d’onze països han pres 
part de la iniciativa. Aquesta edi-
ció ha atret desenvolupadors de 
diferents països: Espanya, Regne 
Unit, Portugal, República Txeca, 
Dinamarca i Polònia. | Redacció

Participants de sis països a 
la ImaginChallenge

Un equip maresmenc 
a la marató de 
videojocs per banca 

En relació a la moda, als com-
plements i a la cosmètica, Sorli 
Emocions oferirà diversos ta-
llers, una nova edició del “Black 
Friday” per al divendres 25 de 
novembre amb descomptes es-
pecials i una “Shopping Night” 
fi ns a mitjanit acompanyada del 
concert de Rumbakana (Rumba 
Catalana) i espectacle Foc i So amb 
els Diables que servirà de cloenda 
de l’aniversari. 

Pel que fa a la gastronomia, la 
programació del segon aniversari 
de Sorli Emocions inclou diferents 
tallers. Avui mateix, 11 de novem-
bre, se'n farà un de Bacardí per 
aprendre a fer còctels, i el dia 16 hi 
haurà un taller de menú degusta-
ció de fruites i verdures oblidades 
amb maridatge de cervesa artesa-
na i Glühwein amb el xef de Sorli 
Emocions Juan Jiménez, a més 
d'altres tallers. 

Durant tot el mes també s’orga-
nitzaran diverses activitats infantils 
en el marc del “Market Emocions" 
del 18 al 20 de novembre, així com 
una visita de la patrulla canina el 
12 de novembre. | Red
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SI VOL VENDRE O COMPRAR... TRUQUI'NS! T. 93 790 96 09

info@gorrizassociats.com

T. 93 790 96 09

• Mataró: C/Deu de Gener, 2. 1r. 1a
• Barcelona: Traves. de les Corts, 122, local
• Arenys de Mar: Horta Matanzas 6, local 5
• El Masnou: Plaça de Catalunya 16, local

EXCLUSIVA

OFICINES:
• Mataró: C/Deu de Gener, 2. 1r. 1a
• Barcelona: Traves. de les Corts, 122, local
• Arenys de Mar: Horta Matanzas 6, local 5

MATARÓ - ROCAFONDA
Ref. P2052 - Pis alt de 2 habita-
cions dobles, bany nou, saló, cuina 
independent, balcó, gas natural, amb 
electrodomèstics. Finca sense ascen-
sor.  54.000€ 

MATARÓ - ROCAFONDA
Ref. P2054 - Pis de 2 habitacions 

dobles, 1 bany, saló, cuina independent 

a reformar, balcó a carrer, gas natural, 

fi nca sense ascensor! 55.000€ 

Ref. P1964 - Pis 70m2, 2 habit. (1 
doble), saló 18m2, xemeneia i terrassa 
25m2, traster 5m2, safareig 7m2, gas 
natural, calefacció, pintat, cuina, bany 
amb dutxa a reformar, a prop tots els 
serveis i transport públic! 81.000€ 

MATARÓ - CERDANYOLA

Ref. P1921 -  Dúplex a reformar 
d’origen, 2 plantes, cuina, 3 habi-
tacions, 2 banys, saló, balcó, 2 te-
rrasses, safareig, traster, estudi.   
116.000€ 

MATARÓ - CERDANYOLA
Ref. P2066 - Pis de 3 hab., 1 bany, 

cuina independent, safareig, balcó, 

gas natural, ascensor, a prop de tots 

els serveis. 119.000€ 

MATARÓ - CERDANYOLA
Ref. P2065 - Pis impecable, re-
format, amb vistes a mar i monta-
ña, amb 4 habitacions, 1 bany, cuina 
independent, safareig, balcó, tras-
ter superior, gas natural, ascensor. 
115.000€ 

MATARÓ - CERDANYOLA

Ref. P2068 - Bonic dúplex de 2 
hab. dobles, 1 bany, cuina offi ce, te-
rrassa, amoblat, ascensor, calefac-
ció, a.a., traster i pàrquing inclosos! 
140.000€ 

MATARÓ - CERDANYOLA
Ref. P1910 - Casa per reformar, 3 
habitacions, saló, cuina independent, 
bany, pati de 20m2 amb escales a una 
terrassa de 60m2 amb traster, garat-

ge.   147.000€ 

MATARÓ - CIRERA
Ref. P1924 - Pis reformat de 4 hab., 
2 banys, saló, cuina americana, balcó, 
safareig, calefacció, a.a., parquet, as-
censor, parquing i traster opcionals.  

172.000€ 

MATARÓ - CIRERA

www.facebook.com/GorrizAssociatswww.gorrizassociats.com  · f
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Les conseqüències dels aiguats de l'octubre a Vilassar.   Una imatge de l'acte.  Cedida  Cedida 

 El passat 12 i 13 d’octubre 
Vilassar de Mar va viure una si-
tuació excepcional fruit dels ai-
guats que van deixar un registre de 
més de 220 l/m2 al municipi, dada 
històrica dels darrers 20 anys. La 
tempesta va provocar nombrosos 
desperfectes a l’espai públic i es 
va cobrar la vida d’una persona. 
L’Ajuntament ja ha realitzat l’in-
forme avaluant els danys on fi nal-
ment es comptabilitzen un total de 
28 equipaments municipals amb 
diverses patologies i 23 afectacions 
a la via pública, que es concentren 
principalment en rieres i torrents. 
En total, 3.323.453,28  euros dels 

L'Ajuntament ja ha fet actuacions, les més urgents, 
per valor de 200.000 euros

Vilassar demana més de 
3 milions d'euros pels aiguats 

 En compliment del contracte de 
cessió en comodat que van signar 
el passat mes de juliol l’alcalde 
de Teià, el president del Consell 
Comarcal i el conseller de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, el 
passat dimecres 2 de novembre es 
va iniciar l’ingrés de la documen-
tació municipal històrica de Teià 
a l’Arxiu Comarcal del Maresme.

Com a gest simbòlic, l’alcalde 
de Teià va fer entrega al director 
de l’Arxiu Comarcal del Maresme, 
a les instal·lacions de l’espai poli-
valent de Can Llaurador, del docu-
ment més antic del fons municipal, 
el privilegi reial de 1505, juntament 
amb les còpies del mateix docu-
ment, datades una al segle XVII i 
l’altra al segle XVIII, així com del  
plànol del terme i la vila de Teià 
de 1865.

Amb posterioritat a aquest acte, 
s’iniciaran les tasques de trasllat 
de la resta del fons històric així 
com del fons fotogràfi c Magem. Un 
cop a la seu de l’Arxiu Comarcal, 
el fons documental serà classi-
fi cat, inventariat i catalogat. En 
paral·lel, es carregaran, per a ser 
consultats a Internet, els llibres 
d’actes de les sessions de ple que 
s’han digitalitzat durant el mes 
d’agost. Red.

La resta del fons es traslla-
darà a l'arxiu mataroní

El privilegi reial de 1505 
de Teià ingressa a l'Arxiu 
Comarcal del Maresme

quals 2.584.953,28 correspondrien 
als desperfectes a la via pública i la 
resta, 738.500 euros, als desperfec-
tes en equipaments municipals.

Des de l’Ajuntament, a hores 
d’ara, ja s’han sufragat les actuaci-
ons més urgents per un import de 
200.904,20 euros, entre les quals hi 
ha la retirada de fang i sauló dels 
vials inundats, rescat de vehicles a 
la platja, desembussat de clavegue-
res o canvi de paviments afectats 
en els equipaments.

Vilassar de Mar sol·licitarà 
ajuts econòmics a la Diputació 
de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya i al govern estatal. |Red 

Un mort en un accident a la 
Nacional II a Premià de Mar  

 El conductor d'un turisme va 
morir dissabte passat a la mati-
nada després que el seu vehicle 
sortís de la via a la Nacional II, a 
l'alçada de Premià de Mar. 

Segons va informar el Servei 
Català del Trànsit, l'accident va 
passar a tres quarts de quatre de 
la matinada al punt quilomètric 
638 d'aquesta via. 

La víctima és A.D.F de 39 anys i 
de nacionalitat espanyola. Arran 

del sinistre es van activar cinc 
patrulles del cos dels Mossos 
d'Esquadra, dues dotacions dels  
Bombers de la Generalitat de 
Catalunya, així com dues unitats 
del SEM. 

La incidència, a més a més, va 
obligar a tallar la via en ambdós 
sentits de la marxa durant dues 
hores i la situació viària no es va 
normalitzar fi ns a tres quarts de 
vuit del matí. 

MaresmeMaresme núm. 1745 de l'11 al 17 de novembre de 2016
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Oriol Estrada és l'autor del llibre 'Songokumanía: El Big Bang del Manga'  Daniel Ferrer 

Oriol Estrada,  
l'univers del manga 

 Mireia Biel

 Als anys 90, “un nen amb cabells punxeguts i cua 
de mono” va revolucionar generacions senceres. 
‘Bola de Drac’ va ser un fenomen únic i sense pre-
cedents. A Mataró, qui d’això en sap, i molt, és Oriol 
Estrada, divulgador del manga i la cultura japonesa, 
que acaba de treure el llibre ‘Songokumanía: El Big 
Bang del Manga’, que detalla l’arribada d’aquesta 
exitosa sèrie a Catalunya, Euskadi i Galícia. 

“El Capità Harlock primer i Bola de Drac després 
amb més força van ser dos projectes que ens van 
enganxar a molts i que a alguns ens van portar a 
descobrir el Japó”, explica Estrada. Un fenomen 
sense igual que avui, porta a recordar “la febre de 
les fotocòpies del còmic, però també la persecució 
política que la sèrie va patir”. 

A ‘Songokumanía: El Big Bang del Manga’, Estrada 
intenta desgranar l’impacte que l’arribada del manga 
ha tingut a casa nostra. Sense anar més lluny, el Saló 
del Manga es confi rma cada any com la cita inelu-
dible pels amants d’aquest estil, que any rere any 
baten rècords d’assistència. Però, què té el manga?

Estrada ho té molt clar: “Estem amarats de cultura 
nord-americana i europea, per això quan llegeixes 
un còmic japonès, et trasllades a un univers com-
pletament diferent que t’obliga a descobrir aquella 
cultura per a entendre-la millor”.  

Estrada feia estudis de mercat pel sector farma-
cèutic. “Com tants altres experts en màrqueting em 

vaig quedar a l’atur i vaig decidir reorientar-me", re-
corda, i així és com va començar la carrera que avui 
l’ha portat a la divulgació del manga com a comissari 
d’exposicions al Saló del Manga o com a col·laborador 
a l’Espai Daruma de Barcelona. Tanmateix, queda 
feina per fer: “El còmic és cada cop més respectat, 
però cal fer pedagogia per divulgar-lo encara més”.

'One Piece', el fenomen actual

“Actualment hi ha molta varietat en el sector 
del manga i l'anime i això indica un bon estat de 
salut", remarca Estrada

Els pirates que van a la recerca del tresor de 'One 
Piece' són les grans estrelles del món del còmic 
actual arreu del món. Així ho veu Estrada, que 
també valora positivament 'Naruto', finalitzada, 
el 2014. El més important per a ell, és que "cada 
cop hi ha més varietat, hi ha més per escollir i per 
tant això indica un bon estat de salut del sector". 

APUNTS

Defineix-te: Curiós, divulgador i pallasso

Un llibre: 'La saga de La Fundación' d'Isaac Asimov

Una pel·lícula: 'Los Vengadores', de Joss Whedon

Un viatge: Japó, evidentment

Un còmic: 'Una vida errante' de Yoshihiro Tatsumi

Un repte: Un país on es llegeixin més llibres que els 

que es compren per Sant Jordi 

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

¡SI QUIERES ALQUILAR O VENDER TU PISO.....

80.000�

C.E. en trámite 72.000€

REF. 4440 ZONA CERDAN-
YOLA. Piso reformado, 3 
hab. 1 doble, baño com-
pleto con bañera, cocina 
formica, terrado comuni-
tario. OCASIÓN. 

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

REF. 5118 CIRERA. Zona 
tranquila y bien comunica-
da, todos los servicios, 3 
hab. (2 dobl), baño con du-
cha, salón con chimenea 
y balcón exterior, a.a con 
bomba de calor, trastero y 
terrado comunit. 3 vecinos. 

REF. 1402 CENTRO-
ESTACIÓN. Gran piso 
reformado con ascensor, 
4hab.( 2 dob), baño com-
pl y aseo, cocina offi ce y 
galería, balcón exterior. A 
2 min. de la estación. No 
dude en verlo!!

REF. 2459 Z. VIA EUROPA. 
EXCELENTE PISO CON PK 
Y TRASTERO. Patio de 
25m2,  3 hab. 1 tipo suite, 
2 baños completos, cocina 
offi ce, galería, suelos de 
parquet, balcón exterior, 
calefacción, zona comuni-
taria con piscina. 

80.000�

REF.4448 - MATARÓ - Z. PUIG I CADAFALCH

80.000�

REF. 2457 EIXAMPLE. 
Oportunidad, Cocina y 
baño con ducha reforma-
dos, 4 hab. 2 dobl, suelos 
terrazo pulido, balcón ex-
terior, ascensor. Zona bien 
comunicada y con  todos 
los servicios.

C.E. en trámite 130.000€

80.000�

C.E. en trámite

REF. 4446 Z. RDA. EX-
TERIOR. Piso totalmente 
exterior muy soleado, con 
ascensor, 3 hab, baño 
completo,  cocina refor-
mada, balcón exterior. 
OCASIÓN.

106.000€

117.000€

189.000€

80.000�

C.E. en trámite 129.000€

REF. 1404 CENTRO. 
OPORTUNIDAD ZONA Y 
PRECIO. Piso con ascen-
sor muy bien conservado 
de 3 hab. dobles,  baño 
reformado con ducha, co-
cina formica con galería  
amplia, balcón exterior.

OBRA NUEVA. 2 DÚPLEX. 
Bajo con  3 hab. cocina offi -
ce 2 baños y jardín 60m2, 
1º  con 2 terrazas 3 hab. 
mas estudio, 2 baños. NO 
DUDE EN VERLO.LLÁMENOS.

- PRECIO A CONSULTAR -

T. 937 965 148

215.000€

80.000�

C.E. en trámite 199.000€

REF. 2450 EIXAMPLE. Pi- 
so en exclusiva,  refor., 
pk incl, 4 hab. (2 dobl.), 
2 baños compl. (ducha y 
bañera),salón 27m2, coci-
na lacada blanca, calefac-
ción, ascensor. OPORTU-
NIDAD ZONA Y PRECIO.

- PRECIO A CONSULTAR -
C.E. en trámite

1P C&M.indd   2 9/11/16   15:57



            

Serietat i efi càcia 
al millor preu

T. 93 757 83 83

MATARÓ C/ St. Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

www.fi nquescastella.com
info@fi nquescastella.com

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Ving�i a les nost�es ofi cines i li farem una selecció personalitzada

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB: www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Casa 140 m², 3 hab, 1 bany 1 bany aux, cuina offi ce, saló menj., llar de foc, 
galeria, tssa, calefacció, garatge, traster 40m². Jardí 560m²!!      T250218

Mataró. Can Vilardell 370.000€

Pis en exclusiva refor., 90m², 4 hab.,, 1 bany, cuina 10m², saló menj., llar foc, 
2 balcons, aa/cc, tanc. alumini, tssa com., traster, pàrquing opc!!  T150753

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:

Pis lluminós 80m², 3 hab (2 d), 2 banys, cuina off., saló menj., balcó-tssa. 12m², 
aa/cc, tanc. alumini, ascensor, pàrq. i traster inclòs. Entrar a viure!!!          T151054

Mataró. Via Europa 215.000€

Mataró. Cent�e 177.000€ Mataró. Parc Cent�al

Excel.lent pis en exclusiva, 72m², 2 habit, 1 bany, cuina off., saló 20m², tssa 10m², 
tanc. alumini, parquet, ascensor, traster 5m², pàrq. opc, pisc. com.!!     T151079

180.000€

Pis en exclusiva, 65m², 3 habit, 1 bany, cuina offi ce, saló menj., galeria, 
terrat comun. amb traster 8m², terrassa 18m² ¡¡Per reformar!!    T150922

Mataró. Cent�e 157.520€

Gestió de llog�ers • Agents d’asseg�rances • Administ�ador de comunitats

Pis en exclusiva, 50m², 2 habit.,1 bany amb dutxa, cuina, saló menja-
dor, balcó, aa/cc, tanc. alumini, terres  marbre, ascensor!!       T151075

Mataró. Cent�e 148.470€
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T1.50708 - Mataró. Centre. Excel.lent pis no-
més 4 veins de 75m², 3 habit, 1 bany complet, 
saló de menjador de 25m² amb sortida a balcó, 
cuina offi ce, aa/cc, tancaments d’alumni, ga-
leria, tot exterior molt assolellat!!      127.300€

T1.50103 - Mataró. Cirera. Pis de 90m2 de 
superfi cie, disposa de 4 Habitacions. 1 bany, la 
cuina offi ce equipada, amb armaris encastats, 
Calefacció, Terres de gres / ceramic.  Amb vistes 
al mar. Terrassa Porta blindada!!!           157.260€

            

Tr�qui'ns : T 93 757 83 83
MATARÓ C/ St. Josep, 66  www.fi nquescastella.com

Cases i pisos de llog�er
T110323 Arenys de Munt. Piso de 85 m², 2 habitaciones, 
1 baño compl, 1 aseo, cocina offi ce, calefac., suelos ce-
rámica, balcón y terraza!!! Muy soleado!!!!    500€/Mes

T302897 Mataró. Centro. Local de 100 m² actual centro 
de estética, buen estado!! Bien situado!!        500€/Mes

T110430 Mataró. Cerdanyola. 3r piso sin ascensor re-
form. 68m², 2 habitaciones dobles, 1 baño completo con 
ducha, cocina offi ce, salón comedor con salida a balcón, 
suelos de parquet, cierres de aluminio, terrado comuni-
tario, No amueblado, Vista a montaña!!!        550€/Mes

T150691 Arenys de Munt. Pis de 65m², disposa de 2 ha-
bitacions, 1 banys, cuina offi ce equipada amb vitrocerà-
mica, campana i forn, saló menjador de 20m², balcó, aa/
cc, pàrquing, zona comunitària amb piscina !! Acabats 
d’alt standing!!!                                                  560€/Mes

T110102 Caldetes. Centro. Piso de 100m² sin amueblar, 
4 habitaciones (2 dobles) 2 baños, cocina offi ce, cale-
facción, cierres de madera, lavadero, parking opcional, 2 
terrazas de 15m²,muy soleado!!                      650€/Mes

T1110405 Mataró. Cerdanyola. Piso de 92 m² con 3 
habitaciones, 2 baños, cocina independiente, cierres de 
aluminio, suelos de gres, ascensor y balcón de 4 m². Bien 
conservado, para entrar a vivir!!!!                    650€/Mes

T110406 Mataró. Centro. Piso de 80 m² con 3 habitacio-
nes, una de ellas suitte, baño reformado, cocina amue-
blada, cierres de aluminio, galeria interior y ascensor. 
Para entrar a vivir!!! !                                         700€/Mes

T110378 Sant Vicenç de Montalt. Dúplex amueblado de 
140 m² de superfi cie, 3 habitaciones dobles, 2 baños, 
cocina equipada con electrodomésticos, armarios em-
potrados, calefacción, galeria equipada con lavadora y 
secadora. Magnifi ca zona comunitaria con piscina y 
parking!! Facil acceso a la playa!!                1.200€/Mes

T110358 Arenys de Mar. 1a linea de mar. Magnifi co piso 
de 98 m² totalmente equipado y amueblado, dispone de 3 
habitaciones, 2 baños completos, cocina independiente, 
terraza y ascensor. Zona comunitaria con piscina y zona 
deportiva!!!! A 100 metros de la playa!!!!   1.500€/Mes

T109943 Mataró. Centre. Magnífi co dúplex de diseño de 
190m² de superfi cie, tiene 2 habitaciones, 3 baños com-
pletos, cocina offi ce, amplio salón comedor, aa/cc, cierres 
de aluminio, terrazaa de 10m2!                     1.500€/Mes

T110134 Llavaneres. Centre. Piso reformado de 50m², 
2 habitaciones, 1 baño, cocina offi ce, balcón, suelos de 
parquet, carpintería de aluminio, parking, amueblado y 
muy soleado !! ¡¡Impresionante zona comunitaria con 
piscina, pistas de tenis y zona infantil!!        1.600€/Mes

T202718 Mataró. Centre. Finca regia situad en 
el centro de Mataró, es ideal para familias o para 
actividad comercial. Con 618 m2 de superfi cie 
construidos en 3 plantas, 7 habitaciones, 2 baños 
completos + 2 de servicio, aa/cc, garaje, trastero, 
espectacular jardín de 250 m2 !!!          3.000€/Mes

T301177 Mataró. Centre. Despacho en segunda 
planta que tiene 50 m² de superfi cie -Con muy bue-
na situacion !!!!                                      200€/Mes

T302774 Mataró. Centre. Local de 50 m². Ideal para 
ofi cinas o servicios. Totalmente amueblado!!! Opor-
tunidad!!!                                                  370€/Mes

T302888 Mataró. Centre. Local de 105 m² en se-
gunda línea comercial, dispone de 1 baño y aa/
cc. IMPORTANTE CONDICIONES DE PAGO:    Primer 
año: 450€/Mes ·             Segundo año: 550€/Mes

T302925 Mataró. Centre. Local de 50 m² de tienda, 
25 m² de patio y 115 m² de almacén, aa / cc y 1 
aseo. Inmejorable zona !!!                    1.000€/Mes

T302903 Mataró. Z. Plaça de Cuba.  Local super 
céntrico de 100 m² con salida de humos, cierres de 
alumino y aa/cc. Totalmente actualizado para cual-
quier actividad!!                                     1.200€/Mes

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Ving�i a les nost�es ofi cines i li farem una selecció personalitzada

370.000€

Excel.lent pis en exclusiva, 72m², 2 habit, 1 bany, cuina off., saló 20m², tssa 10m², 
tanc. alumini, parquet, ascensor, traster 5m², pàrq. opc, pisc. com.!!     T151079

157.520€

Gestió de llog�ers • Agents d’asseg�rances • Administ�ador de comunitats

Pis de 75m², 2 habitacions 
dobles, 1 bany complet amb 
dutxa, galeria, saló menjador 
amb sortida a balcó, Molt 
assolellat!!!!        575€/Mes

T110427 Mataró. Cerdanyola

Espectacular casa de disseny. Domòti-
ca, plaques solars, 800m² parcel.la, 
265m² vivenda, 4 habitacions dobles 
(1 suite), 3 banys, cuina offi ce amb 
illa i accés a jardí des de tota la casa. 
Magnifi ques vistes a mar i muntan-
ya!!                                   2.200€/Mes

T201785 Mataró. Can Br�g�era

Pis en planta baixa sense 
moblar de 80m², 2 habita-
cions, 2 bany complets, saló 
menjador amb cuina inte-
grada, galeria, calefacció, 
terres de parquet, tanca-
ments d’alumini, ascensor, 
zona tranquil.la i familiar!!!         
550€/Mes

T105550   Mataró. Cirera

Precioso piso 60m², 2 habit. 
Armarios empotr, 1 baño con 
ducha, cocina americ, salón 
comedor, calefacción radial, 
cierres aluminio y ascensor, 
parking opc. Preciosa terraza 
soleada 45m², disponible en 
diciembre!!!          650€/Mes

T110340   Mataró. Cent�e

148.470€

Casa a 4 vents, zona re-
sidenc. 180M², 4 habit (1 
suite), 2 banys compl. + 
1 servei, cuina office, saló 
menjador, llar de foc, calef., 
Tanc. d’alumini, tssa 20m², 
garatge 2 cotxes, traster, es-
pectacular jardí 210m² amb 
barbacoa!!         1.650€/Mes

T420112      Argentona

Bar restaurante con licencia y 
derecho a terraza. Mobiliario, 
electrod., calefacción, aa/cc. 
cocina, almacén, 2 lavabos (1 
minusvalidos), toldo y alarma. 
Comedor sup. 30m². Tza 20m², 
5 mesas y 20 sillas. OPORTU-
NIDAD!!!               700€/Mes

T302902  Mataró. La Llantia

Pis de 95m², 4 habitacions (1 
suite), 2 banys complets, cui-
na offi ce amb galeria annexa, 
saló menjador amb sortida 
a balcó, calefacció, tanca-
ments d’alumini, ascensor, 
pàrquing opcional, Molt as-
solellat!!!            800€/Mes

T110432    Mataró. Parc Cent�al
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

MATARÓ - Cerdanyola S.
MATARÓ - Cirera
MATARÓ - Cerdanyola
MATARÓ - Cerdanyola 
MATARÓ - Cerdanyola 
MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Molins 
MATARÓ - Llàntia 
MATARÓ - Rocablanca

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!

R.17877
R.15293
R.17738
R.17922 
R.17915
R.17928
R.17434
R.17863
R.17746

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

Primer pis - Balcó 
Pis - 50m2 - 3 hab 
Pis - 4 habitacions
3 habitacions - exterior
Pis - actualizat - vistes  
Pis - Exterior - actualitzat
Pis - Vistes - Exterior 
Pis - Assolellat - Ascensor
Pis - 4hab. - llar de foc 

48.000 €
57.260 €
65.000 €
81.000 €
87.260 €

112.260 €
126.000 €
126.000 € 
127.260 €

11,25%
8,91%
8,31%
6,67%
6,67%
6,41%
5,00% 
6,48%
5,66%

177,42  €/mes
211,64€ /mes
240,05€ /mes
187,17 €/mes
322,53 € /mes 
415,00€ /mes
465,72€ /mes 
465,72€ /mes 
470,28€ /mes

450€ /mes
425€ /mes
450€ /mes
450€ /mes 
450€ /mes
600€ /mes
525€ /mes
575€ /mes 
600€ /mes

Les vivendes estrella
són 

126.000 €

MATARÓ - Llàntia R 17863

Pis 2 hab, recent construcció  i exterior 
100% amb ascensor.Gran oportunitat! 
Pis 2 hab, recent construcció  i exterior 

87.260 €

MATARÓ - Cerdanyola Sur R 17915

Fantàstic pis actualitzat, ampli menjador 
20m2, balcó amb vistes a la ciutat.

Quota: 322€/mes 100.000 €

MATARÓ - Cirera R 13590

Habitatge de 88m2, 4 hab sense passa-
dissos i saló-menjador de 20m2.

Quota: 370€/mes 118.000 €

MATARÓ - Cirera R 17258

1º Pis amb entrada independent, 80m2, 
3 habit. i petita terrasseta amb traster.

Quota: 436€/mes

Quota: 466€/mes 136.000 €

MATARÓ - Cerdanyola Sur R 16145

Edifi ci amb ascensor, lluminós i vistes 
panoràmiques, 3 habitac. i reformat.

Quota: 503€/mes

156.000 €

MATARÓ - Llantia R 17845

Planta baixa amb entrada indep. 3 hab, 
tota reformada i garatge independent.

Quota: 577€/mes

146.000 €

MATARÓ - Centre R 17707

Magnífi c pis de 4 hab., estupendes vis-
tes a mar i ascensor, ben comunicat.

Quota: 540€/mes

180.000 €

MATARÓ - Cerdanyola Sur R 17788

Magnífi c dúplex terrassa 60m2 aprox, 
4 habit i ascensor per entrar a viure.4 habit i ascensor per entrar a viure.

Quota: 665€/mes 250.000 €

MATARÓ - Cirera R 41041

Casa cantonera orientada a mar asso-
lellada, ext., 4 hab i tssa a nivel + pati.lellada, ext., 4 hab i tssa a nivel + pati.

Quota: 924€/mes

Magnífi c pis de 4 hab., estupendes vis-

Magnífi c dúplex terrassa 60m2 aprox, Casa cantonera orientada a mar asso-
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona

93 798 01 11  ·  info@urbenia.es  · www.urbenia.es

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

Pis de 65m2, ben distribuït, sol i vistes, 
ben ubicat i còmode. Molt interessant. 

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

Pis de 2 habitacions, un bany complet 
reformat, cuina independent. Ocasió! 

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

Pis de 3 habitacions, un bany complet, 
totalment exterior i vistes impressio-
nants. 

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

Pis amb ascensor de 3 habitacions, 
cuina independent, portes roure, 
fi nestres d’alumini.

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

Ampli pis de 4 habitacions, cuina 
independent, totalment reformat, 
terrassa.

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

Pis de 3 habs, totalment reformat, 
saló amb sortida a balcó. Ocasió. 

E
C

O
N

Ò
M

IC
S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

Planta baixa de 3 habiaycions, cuina 
independent i saló amb sortida a pati. 

50.000 €

Pis de mitja alçada de 60m² de 
superfície, exterior, 3 habs, balcó 
i bany complet.  

45.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 14406R 15307MATARÓ - CireraR 30905MATARÓ - Rocafonda

Ronda Prim, 82 Avda. Borbó, 17

R 17695LLAVANERES - Centre

93 798 01 11  ·  info@urbenia.es  · www.urbenia.es

Fantàstic pis senyorial al centre de Llavaneres. Amb zona comunitària i piscina. 
140m2 de sup., 4 hab i ascensor. Plaça pàrquing cotxe i dues motos a la fi nca.

PREU: 320.000€

Apartament d’1 habitació, cuina 
roure, saló-menjador amb sortida 
exterior a balcó.

MATARÓ - Via Europa R 23298

R 23303

MATARÓ - Peramàs

700€/mes

620€/mes

685€/mes

Pis de 91m2, 3 habitacions i 2 banys 
complets. Balcó tipus terrassa de 
12m2. Amb ascensor.

R 23248

MATARÓ - Cerdanyola
Pis tipus dúplex sense ascensor, 
3 habs i terrassa independent d’ús 
privat!

Ampli pis de 90m2 i 3 habs, calefaccio 
i aire acondicionat. Disponible al mes  
d’octubre.

MATARÓ - Escorxador R 23229

R 22212

MATARÓ - Z. Vallveric

750€/mes

Ampli pis molt lluminós, completament 
exterior, moblat i equipat amb electro-
domèstics.

MATARÓ - Camí Serra

850€/mes

Espectacular pis de 95m2 de 3 habs, 
amb acabats d’alta qualitat, totalment 
exterior amb molta llum. 

R 21864

1.050€/mes

Pis com nou, totalment exterior. Zona 
comunitària amb piscina, pàrquing 
i traster.

MATARÓ - Semi Centre

550€/mes

Pis seminou en fi nca de només 4 
veïns, amb ascensor i 3 habitacions.
Totalment exterior.

MATARÓ - Rocafonda R 23217

Pis amb molt d’encant completament 
reformat, 2 habitacions dobles i bany 
complet.

MATARÓ - Havana R 23322

590€/mes

590€/mes

R 21660

OCASIÓN 

DE LA 

SEMANA

El Masnou
c/Barcelona, 14

Premià de Mar
Gran Via, 218

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Mataró
Rda. Prim, 82
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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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