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30 MARXETES  
La caminada popular de l'Agrupe es manté

com a cita fixa del calendari després de tres dècades
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• TASACIONES GRATUITAS, sin compromiso

• Presentación de estudio y plan de venta gratis.

Le entregaremos un informe por escrito donde le 
incluiremos un estudio de mercado, con el valor 
de su propiedad y la forma de rentabilizarla y 
obtener el mejor precio por ella.

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

SÓLO POR ENCARGARNOS LA VENTA
LE REGALAMOS:

Cédula de habitabilidad.
Certificado energético.

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

N. 1 EN VENDES

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

109.000€

EXCELENTE OPORTUNIDAD
Ref. 12823 CENTRE-EIXAMPLE: Edifi cio re-
ciente construcción, impecable. Piso de 50m2 
sin pasillos. Distribución funcional, luminoso y 
alegre. Salón comedor, cocina integr. Balcón. 1 
dorm. amplio. Baño con ducha. Suelos mármol. 
A.A por conductos. Bien situado calle tranquila. 
Estupenda inversión por características.

53.000€

ATENCIÓN INVERSORES
Ref. 12740 CERDANYOLA SUR: Piso de 1/2 
sin ascensor. Superfi cie 50m2, 2 habitacio-
nes. Comedor.  Cocina. Baño y galería. El piso 
se encuentra en buen estado general pero sin 
reformas recientes. ideal gente sola o pare-
jas. También muy enfocado a inversores que 
quieran alta rentabilidad (8,3 %).

232.000€
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ATENCIÓN INVERSORES
Ref. 12740 CERDANYOLA SUR: Piso de 1/2 
sin ascensor. Superfi cie 50m2, 2 habitacio-
nes. Comedor.  Cocina. Baño y galería. El piso 
se encuentra en buen estado general pero sin 
reformas recientes. ideal gente sola o pare-
jas. También muy enfocado a inversores que 
quieran alta rentabilidad (8,3 %).

T 66.000€

BUENA RENTABILIDAD
Ref. 12813 JTO. AVDA.PERÚ: Atención!!! Buen 
producto por características. Piso de altura media 
pocos vecinos. Distribución cuadrada sin pasillos. 
Aprovechando al máximo todos los espacios. Para 
acabar de dejarlo a su gusto y forma. 3 dormito-
rios (2 dobles). Salón comedor amplio. Cocina de 
buenas medidas. Baño completo. Asequible.

T

157.500€

OCASIÓN POR PRECIO
Ref. 12778 SEMI CENTRO: Oportunidad por 
precio y cualidades!!!! Con ascensor, buen piso de 
80m2 con parking incl. Sin necesidad de reforma 
espacios amplios y bien distribuidos. 3 dormitorios 
(2 dobles). Salón comedor espacioso, soleado y 
bien orientado. Balcón exterior. Cocina actualizada 
y equipada con galería. Baño completo con bañera. 
Calefacción. Ventanas doble cristal.  ATENCIÓN!!!!

T

247.000€

PRECIOSAS VISTAS A MAR
Ref. 12819 Z. EL RENGLE: Magnífi ca vivien-
da imagen inmejorable, soleada y con vistas a mar 
y montaña. Perfectamente distribuida funcional. 
3 habit.  Baño y aseo con ducha. Cocina equipada, 
terraza a nivel 45m2. Salón comedor a tza. Fabu-
losas vistas!!! Piscina y solarium superior. Sólo 6 
años de antigüedad. Opción de Parking.

T 362.000€T

CASA UNIFAMILIAR
Ref. 12814 CAMÍ SERRA-VISTALEGRE: Mag-
nífi ca casa 311m2. Distribución con amplitud y 
luminosidad. Salón com. 38m2, “llar de foc” y 
terraza a nivel 18m2. Cocina amplias medidas y 
equip. 3 habit. 2 baños compl. (1 suitte). Terraza/
solarium bien orientada. Garaje 3 coches. Sala 
diáfana 50m2 con grandes armarios. Estupenda 
ocasión por sus cualidades.

213.000€

TERRAZA Y PARKING
Ref. 12692 Z.CENTRO/PL.FIVALLER: Bien 
situado, de las zonas más tranquilas de Mataró. 
Último piso, terraza 30m2 soleada vistas. Edifi -
cación reciente, pocos vecinos. Prácticamente 
nuevo. Excelente imagen. Luminosidad (2 dorm). 
Amplio salón comedor. Cocina equipada. Baño 
con ducha. Suelos parquet. A.A. Parking incl.

T

96.000€

ATENCIÓN INVERSORES
Ref. 12786 CENTRO-CASCO ANTIGÜO: 
Bonito piso 45m2, 1 dormit. doble. Baño com-
pl. Comedor-cocina amplio y luminoso. Zona 
para tender. Vivienda reformada para entrar 
a vivir. Piso 1/2 altura sin ascensor. Excelente 
ubicación junto Sta. María, cerca de todos los 
servicios. Alta rentabilidad inversores.

T

138.000€

ZONA BIEN COMUNICADA
Ref. 12746 JUNTO MAXIDECOR Y VIA EU-
ROPA: Bonito piso1/2 altura sin ascensor. 100 
m2. Totalmente reformado. 3 habitac (2 dobles). 
Amplio salón, balcón a calle con vistas especta-
culares. Baño con ducha reformado. Cocina de 
haya reformada. Zona de galería con espacio 
para almacenamiento. Piso muy soleado.

T

232.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12761 Z. RONDAS-CENTRO: Vivienda 
grandes medidas. 120m2, exterior. Impecable. 
Elegante, reciente construcción. Salón 34m2 
(2 amb). Cocina offi ce equip. Galería. Varios bal-
cones/terracita (3). 2 baños compl. Calefacción. 
Parquet. Armarios empotr. Bien comunicado 
cerca de playa y centro ciudad. 

T

179.900€

OPORTUNIDAD POR TRASLADO
Ref. 12799 Z. PERAMÀS: De las zonas con 
más demanda, servicios y comercios. Excelen-
te vivienda 100 m2, buena imagen y ascensor. 
Reformada recien. 4 dor. (2 dob), matrimonio 
suitte. Salón (2 amb), con balcón a calle. Cocina 
con electrodomésticos. Baño completo + aseo. 
Patio de 18m2 a nivel. Excelente oportunidad.

T

127.000€

PLANTA BAJA REFORMADA
Ref. 12804 JTO AV. AMÉRICA: Preciosa 
planta baja refor. al detalle. Salón com., cocina 
integrada nueva. 2 dorm. (1 con arm. empotr). 
Baño 4 piezas. Calef. y A.A. Garaje part. 15 m2 
directo a la vivienda. Suelos gres. Ventanas 
aluminio. Puertas sapelly.  A ESTRENAR.

T
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Va ser recreant-me en aquest sentit, l'altre dia es-
morzant amb un amic amb qui pràcticament l'únic 
que compartim és l'amistat en si mateixa que ens 
vam sorprendre reposats, serens i tranquils, disser-
tant sense més, fent refl exions de pa sucat amb oli 
i arreglant el món per no arranjar-nos a nosaltres. 
Va sortir a col·lisió la política. I del seu moment, un 
esbós d'idea. Per molta basarda que ens faci l'en-
torn, el que ens atabala i el que ens passa i com ho 
vivim mai hem de normalitzar l'anomalia: perquè 
llavors estarem perduts.

Vam parlar d'un ciutadà a qui havien apallissat per 
una samarreta antinazi mentre el meu amic se'm 
queixava dels grups de Whatsapp en comú que te-
nim i de la falta de sentit humor, de l'aberració que 
és la presó preventiva pels presos polítics o de l'ab-
surditat que les banderes amb qui la gent vulgui 
identifi car-se s'estiguin descolorint al sol quotidià de 
cada dia. "Això no és normal", vam dir. I vam callar.

Opinió: Cugat Comas

 En el ritme frenètic i a la vegada cansat del dia a 
dia ens manquen, a tots plegats, espais i moments 
que permetin prendre distància. És una necessitat 
insaciable imperant a tots els nivells. Si parlem de 
relacions personals, de grups com entitats, de feina, 
de projectes vitals. Inserits al ritme trepidant de l'ac-
tualitat podem estar temptats de no raonar per por 
a que quan arribem a alguna conclusió analítica el 
temps l'hagi fet caducar. Potser estem homologant el 
boc gros quan la manca d'exigència i anàlisi mai han 
estat bones companyes de viatge. Anem on anem.

Si el calendari espetegat de les darreres setmanes 
sembla donar-nos mig indici de treva, proposo de fer 
plegats l'impopular exercici de deturar-nos un mo-
ment abans de seguir tirant de menjadora. Respirar 
fons si cal amb aquells exercicis exagerats de braços 
amb els que a la primària ens feien practicar aquesta 
pausa. Inspirar i expirar. Recordar i analitzar.

No normalitzaràs

L’ENQUESTA

Perceps la violència 
feixista com una 
amenaça?

74,3 % Sí
25,7% No

BUSOS HÍBRIDS

LA PREGUNTA

Fas de voluntari en alguna 
associació o entitat?

SENSE IDENTIFICAR

La nova ubicació de la Matarona estrenada la setmana passada per-
met aquesta nova perspectiva per l'escultura, amb el mar de fons i el 
blau combinat amb el vermell.

APLAUDIT:  Mataró Bus n'ha incor-
porat dos a la fl ota en una aposta 
necessària per la sostenibilitat del 
transport públic.

CASTIGAT: Segueixen sense ser 
identifi cats per la policia els agres-
sors d'un jove mataroní de fa una 
setmana.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot
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ESPORT I FILOSOFIA
L’escola Cervantes fa perviure la pràctica del Karate 
a Mataró des de fa més de 36 anys
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Premi Cre@tic biomèdic
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 Foto antiga Les portades

Aquesta imatge facilitada per 
l'Agrupació Científi co-Excurs-
ionista de Mataró correspon a la 
primera edició de la "Marxeta", 
la de l'any 1988. Aquell any va ser 
el primer en què es va organitzar 
aquesta marxa popular que s'ha 
convertit en una de les més apre-
ciades de la comarca. Es va traçar 
un recorregut de 25 quilòmetres 

La primera Marxeta

que, en gran mesura, era similar al 
que aquest diumenge es recorrerà 
en la seva trentena edició.

Com a anècdota, el dia abans 
de la Marxeta va ploure a bots i 
barrals pel que els membres de 
l'Agrupe van haver de matinar de 
valent per acabar de marcar el re-
corregut d'aquell dia. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot

porta-les a les oficines d’el tot mataró 
(carrer d’en xammar, 11) o a fotoantiga@totmataro.cat

           Que no es quedin 
    per sempre més 
 al fons d’un calaix!

Foto antiga 1795.indd   1 15/11/17   10:44
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Una Marxeta rodona 
La trentena edició d'aquesta prova de l'Agrupe posa en valor l'aposta  
que es va fer el 1988 per una caminada popular a l'abast de tothom

Societat: Cugat Comas

  Aquest diumenge al matí es farà 
pel voral de Mataró la trentena 
Marxeta. L'efemèride pot semblar 
no merèixer més consideració en 
un moment com l'actual en què 

les caminades populars per cor-
riols i muntanyes es compten per 
desenes cada cap de setmana. La 
Marxeta, però, no n'és una més 
de la família de les caminades. És 
la degana a escala local i comar-
cal i a més està intrínsecament 

lligada a l'Agrupació Científico-
Excursionista de Mataró, l'Agrupe, 
que la cuida i li dona aquest caràc-
ter especial. El president de l'Agru-
pe és des de fa uns mesos Toni 
Cruanyes. Té clar que “la Marxeta 
és una de les grans activitats de 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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La Marxeta d'aquest diumenge –per la qual com sempre  els 
que hi vulguin participar s'hi poden apuntar al punt de sorti-
da– vol homenatjar el primer recorregut que va fer la prova, 
fent una volta força completa amb inici i final a la ciutat. Se 
sortirà de dalt de tot de Mata-Rocafonda per enllaçar amb 
Can Bruguera, el Pou de Glaç, la Creu de Rupit, el Montalt, la 
Font del Malpàs i fins a Mataró de nou. Totes les edicions de la 
Marxeta es mouen entre els 18 i 23 quilòmetres i des de fa uns 
anys també s'estableix un recorregut més familiar i curt per tal 
d'anar formant els futurs marxaires de la grossa.

Aquest diumenge, el 
mateix recorregut que 
el 1988

l'entitat, quelcom que la fa especi-
al i diferent que va des del fet que 
cada any encarreguem el cartell a 
un artista diferent de la ciutat o al 
fet que mirem de no repetir recor-
reguts d'un any per l'altre, sempre 
a la comarca però sempre pensant 
en la gent que li descobrim espais 
o paratges nous”.

L'inici de la Marxeta
La primera Marxeta es va fer, 
doncs, el 1988 i la d'aquest diu-
menge que comença als anome-
nats Jardins de les Víctimes de la 
Batalla de l'Ebre emularà en bona 
part el trajecte que llavors es va 
proposar. En aquestes quasi tres 
dècades, ja que els trenta anys la 
prova els complirà l'any vinent, 
s'ha consolidat com una camina-
da popular icònica, molt preuada 
per la gent de Mataró, el Maresme 
i també de fora. “Ens trobem amb 
força gent que l'espera, que li té 
una estima especial i que hi confia 
cada any”, explica el president de 
l'Agrupe. Una quarantena de vo-
luntaris dels quasi 400 socis que 
té són necessaris per a una orga-
nització que s'ha anat adaptant al 
pas del temps. Sí que és cert que 
ara poden semblar llunyanes les 
edicions de la Marxeta de fa més 
d'una dècada quan havien arribat 
a reunir alguns centenars de per-
sones però la bona salut d'aquesta 
cita amb la muntanya sembla més 
que garantida. Per 30 anys i més 
caminant per la muntanya.

Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1795 del 17 al 23 de novembre de 2017
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"Volíem aixecar els ànims de l'entitat" 
Enric Castells és membre de l'Agrupe i n'era el President l'any 1988 
quan es va fer la primera edició de la Marxeta

Societat: Cugat Comas

  Com va néixer la Marxeta?
L'any 1987 l'Agrupe vam patir el 
desgraciat accident de l'expedició 
d'Antoni Sors i els seus companys 

al Lhotse Shar. Òbviament aque-
lla desgràcia va fer baixar molt la 
moral de la gent de l'entitat. Vam 
perdre quatre companys i estàvem 
molt tocats. A un grup de socis se'ls 
va ocórrer organitzar una marxa 

popular per aixecar una mica els 
ànims. Des de la Junta li vam do-
nar tot el suport.

Amb la perspectiva dels 
30 anys, el propòsit s'ha 

Enric Castells a la seu de l'Agrupació Científico-Excursionista

Daniel Ferrer 

Ciutat
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complert?
Sí. Durant 30 anys ha col·laborat 
molta gent de l'Agrupació. La 
Marxeta permet la col·laboració 
de molta gent i fa molt de grup, 
molt de treball en equip.

Què la fa diferent?
Se'ns va acudir que l'itinerari cada 
any fos diferent i no calcant el tra-
jecte com sí que fan altres cami-
nades. En aquests 30 anys hem re-
petit algun itinerari però el reclam 
sempre és buscar itineraris nous 
per la comarca. Això suposa una 
sèrie de gestions cada any però 
crec que forma part de la gràcia.

També aposteu per un cartell 
d'autor.
Des del segon any se'ns va acudir 
que sí, de fer un cartell i de dema-
nar-lo a un artista. En Ricard Jordà 
el va fer i des de llavors hem anat 
empaitant un artista local que ens 
fes el cartell. En Pere Màrtir Viada 
se'n va encarregar molt temps, 
de trobar l'artista. Des que ens 
va deixar és la Marta Duran qui 
ens obliga. Això fa que de totes 
aquestes Marxetes en quedi una 
exposició plàstica prou important 
que sempre tenim exposada aquí 
a l'entitat.

Com ha canviat la marxa en 
aquests trenta anys?
Ara hi ha moltes caminades durant 
tot el calendari i és normal que la 
participació hagi baixat una mica. 
A mi m'agrada pensar que el fet 
que hi hagi aquesta moda de tan-
tes marxes també es deu als que 
en vam començar a fer quan no 
n'hi havia pas gaires.

Explica'ns alguna anècdota 
d'aquella primera Marxeta 
del 1988?
La preparació de la primera edi-
ció no va ser fàcil i vam tenir pro-
blemes amb marcar el trajecte. 

Llavors ho fèiem amb pintura, 
cosa que ara està mal vista i el 
dissabte anterior va fer un xàfec 
que ens va fer impossible de mar-
car bé el trajecte. El diumenge va 
començar la Marxeta amb una 
part per marcar. Només ho estava 
fi ns a Canyamars. Ens vam haver 
de mobilitzar uns quants per fer 
el trajecte abans i marcar-lo però 
en Toni Noé, el primer participant, 
ens va acabar enxampant a dalt de 
tot el Montalt. D'aquesta manera 
el primer participant va acabar 
ajudant-nos a marcar una part 
del recorregut, ja que es va oferir 
a fer-ho i anava a més bon ritme.

Daniel Ferrer Daniel Ferrer 

núm. 1795 del 17 al 23 de novembre de 2017
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Societat: Redacció

 Es diu Martí Roca de Torres i és 
de Mataró. Però no és un veí més 
de la nostra ciutat. Ja fa anys que es 
dedica a jugar a pòquer i divendres 
passat va assolir la victòria en un 
dels tornejos més prestigiosos que 
hi ha: el Main Event de les World 
Series of Poker Europe. 

Roca fi ns ara s'havia especia-
litzat a jugar on-line però va ser a 
la ciutat txeca de Rozvadov com a 
representant de la web 888poker.
es. La victòria fi nal, molt seguida 
en la retransmissió en streaming 
per milers de persones, li va su-
posar el braçalet de campió i un 
premi d'1.115.207 euros. 

Guanya un dels tornejos més prestigiosos i s'embutxaca 
un premi per valor de més d'un milió d'euros

El torneig de Rozvadov és molt 
prestigiós i expliquen les cròniques 
enteses que ha estat d'allò més 
exigent. Martí Roca hi va disputar 
sis jornades de pòquer.  El sisè dia 
de competició estava reservat als 
dotze millors, els supervivents i 
el mataroní hi va arribar com a 
segon classifi cat amb només una 
rival amb més fi txes. Divendres a 
la tarda començava una partida 
que s'allargaria fi ns a 14 hores. 
Ben aviat el mataroní es va situar 
líder eliminant rivals però després 
les cartes repartien justícia fi ns a 
arribar al duel fi nal entre un italià, 
Speranza, i el jugador maresmenc.

Amb una molt bona mà fi nal, 
Martí Roca va acabar-se enduent 

Martí Roca, un mataroní campió d'Europa 
de pòquer

Martí Roca amb la pulsera de vencedor  Cedida 

totes les fi txes del torneig, elimi-
nant el seu rival. Així es proclamava 
campió del principal esdeveniment 
de les WSOPE i s'enduia 1.150.257 
euros dels quals cal restar, òbvia-
ment, la part que es tributa.

Provinent de l'online
Martí Roca es va classifi car per 
un dels tornejos més importants 
de tipus presencial gràcies a una 
classifi cació que el portal 888po-
ker.es posava a disposició dels seus 
jugadors. Era una passa més en la 
seva trajectòria, que ja fa tres anys 
que es dedica al pòquer. A partir 
d'ara serà un jugador d'allò més 
respectat al circuit quan fa unes 
setmanes només era conegut en 
àmbits molt concrets i es limita-
va al joc per internet on acumu-
lava benefi cis de milers d'euros 
però res comparat al més d'un 
milió assolit aquest novembre a 
la República Txeca. 

Eufòria del mataroní amb els seus amics  Cedida 

14

La taula final en la que va 
guanyar el torneig va 
durar fins a catorze hores 
i va ser molt seguida

Ciutat núm. 1795 del 17 al 23 de novembre de 2017
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Mobiliari oficina

Copiadores B/N
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Quality Center
MFC - Fax - Impressores

servei tècnic totes les marques
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La paradoxa de l'Eixample és que 
essent un dels dos grans barris de 
la ciutat –al mateix nivell d'habi-
tants que la gegant Cerdanyola– és 

un barri que a l'hora de la veritat 
viu pendent del Centre, del que 
n'és l'extensió. És el cos i susten-
ta l'esquelet de la ciutat però és 

que com estigués mancat de cor. 
Conforma el "dins de rondes" i 
hi aporta múscul. I on hi ha gent, 
hi ha comerç. Un barri apàtrida.

 Anna Aluart 

Les places entre carrers, espais de convivència a l'Eixample  Daniel Ferrer 

El Centre, ampliat
L'Eixample és un barri residencial amb el mateix pes 
demogràfic que Cerdanyola

Eixample

Barri
a barri

Tot Barri 1,2,3,4,5.indd   2 15/11/17   16:51
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 Anna Aluart 
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Activitat al 'Teens Center' i la seva responsables, la Mònica Vàzquez

 Com és la vida al barri?

L'Eixample compta sobretot amb 

gent treballadora, famílies impli-
cades en la formació dels nens 
que miren en el seu futur i en el 

 Cedides 

“Ens agradaria fomentar el comerç 
de proximitat a la zona”
Mònica Vàzquez, encarregada de didàctica de 'Teens Center', un centre de formació 
per a infants i joves, ens explica com és el barri de l'Eixample i la seva gent

futur del barri. Els seus habitants 
intenten fomentar que aquest si-
gui un barri dinàmic amb moltes 

barri a barri L'Eixample

Tot Barri 1,2,3,4,5.indd   4 15/11/17   16:51
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Activitat al 'Teens Center' i la seva responsables, la Mònica Vàzquez

activitats familiars. Cal destacar 
que cada vegada venen més famí-
lies joves i aporten més vitalitat al 
barri. La zona té molts parcs per 
a infants i propostes lúdiques fa-
miliars, entre altres.

Creus que s'hauria de fo-
mentar l'activitat comercial 
a l'Eixample?

La proximitat amb el centre és un 
avantatge perquè hi ha moltes bo-
tigues i comerços que podem utilit-
zar i que cobreixen les mancances 
que puguem tenir al nostre barri. 
Tot i això, ens agradaria fomentar 
l'augment del comerç de proxi-
mitat a la zona perquè, tot i que 
tenim el centre a prop, aniria bé 
ser més autosufi cients i tenir tot el 
que necessitem més a prop.

Què més creus que 
li manca al barri?

Falta una millor comunicació de 
transport perquè és una zona que, 
tot i estar propera al centre, està 
mal comunicada en alguns aspec-
tes. Tenim clients que vénen d'Ar-
gentona i altres pobles dels voltants 
i tenen difi cultats per arribar fi ns 
aquí i aparcar. Els carrers i les vo-
reres, a més, s'haurien d'eixamplar 
perquè són massa estretes i difi -
culten que hi passin els cotxets.

'Teens Centre' porta ja quinze 

anys al barri. Pels qui no ho 
coneguin, a què us dediqueu?

Som un centre especialitzat en 
nens i adolescents que ens dedi-
quem al reforç extraescolar de di-
verses maneres i matèries. També 
oferim serveis de logopèdia, for-
mació en idiomes com l'anglès i a 
ensenyar informàtica, entre altres 
disciplines.

Què creieu que és el més im-
portant pels vostres alumnes?

El nostre objectiu és intentar res-
pondre a les necessitats bàsiques 
dels nens en edat d'aprenentatge. 
Sobretot, ens centrem a atendre 
les necessitats que té cada nen de 
manera personalitzada i estem es-
pecialitzats en els infants amb difi -
cultats d'aprenentatge: problemes 
de desmotivació, dislèxia, dèfi cit 
d'atenció i altres. Ens basem molt 
a la motivació de l'alumne i treba-
llem la individualitat de cada infant 
per treure'n més profi t i rendiment.

núm. 1795 del 17 al 23 de novembre de 2017
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 L'Eixample és una zona de 
Mataró densament poblada i in-
tensivament urbanitzada. Les an-
tigues zones industrials o les cases 
típiques de cos han deixat pas en 
molts casos al model d'habitatges 
familiars, blocs de pisos i molts bai-
xos comercials. La gran excepció 
d'aquesta norma, però, segueix 
impassible al pas del temps: és el 
solar propietat d'El Corte Inglés on 
estava previst d'alçar-hi els grans 
magatzems.

L'entorn segueix tancat des que 
se'n va desmuntar la fàbrica de Can 
Fàbregas i va començar el gran 
litigi judicial. El solar comparteix 

honors de zona cronifi cada, es-
perant el seu propi futur, amb el 
solar on s'havia de reconstruir la 
fàbrica. Fins i tot quan plou el solar 
adquireix color verd i dona color a 
l'esplanada de les vergonyes locals.

El solar d'El Corte Inglés, en l'actualitat  Daniel Ferrer 

El solar cronificat
Els terrenys del Corte Inglés segueixen tancats, 
lleugerament cuidats, esperant el seu propi futur Aquest estiu es van donar a 

conèixer dues sentències del 

TSJC que invalidaven la 

tramitació urbanística del 

solar, tornant l'operació a la 

casella de sortida. Un dia de 

la marmota com una catedral

Les dues sentències

barri a barri L'Eixample

Tot Barri 1,2,3,4,5.indd   6 15/11/17   16:51
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www.egraupera.com/confia-en-graupera
Som la teva solució!93 741 29 99

C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró
info@egraupera.com
www.egraupera.com

Mà d’obra i disposició de 
servei sense límit horari

Revisió anual
preventiva.

Certificat de revisió i etiqueta 
RITE segons normativa.

Totes les peces incloses 
(consultar condicions)

AQUEST HIVERN,
NO PASSIS MÉS FRED!
A Graupera disposem de contractes
de manteniment perquè no t’hagis 
de preocupar de res.

Assistència i reparació
en menys de 24h

SERVEI TÈCNIC OFICIAL:

Més de 40 anys al teu servei

Interessats enviar C.V. a: xavidelfa@gmail.com

C. Jaume Isern 78 · Mataró · www.maresmeservice.com

 TÈCNICS EN REPARACIÓ
D'ELECTRODOMÈSTICS i T.V.

Maresme ServiceSERVEI
TÈCNIC
OFICIAL

ES PRECISEN

La part alta de La Riera, acabada de pavimentar, fa uns dies

 Durant el mes de novembre 
l'Ajuntament està realitzant una 
quinzena d’actuacions de mante-
niment i millora de la pavimenta-
ció de calçada a diferents carrers 
i rondes de la ciutat, alguns d'ells 
situats al barri de l'Eixample. 

Aquest són concretament el 

carrer de Melcior de Palau, el car-
rer d'Altafulla, La Riera (entre la 
Muralla i la plaça d'Espanya), el 
carrer de Mossèn Ramon Fornells i 
el carrer d’Isabel II. El conjunt dels 
treballs a tota la ciutat suma més 
de 21.000 metres quadrats pavi-
mentats i està previst que acabin 

 Daniel Ferrer 

Cinc carrers del barri reben 
millores de pavimentació
L'Ajuntament ha destinat 345.000 euros per millorar 
les calçades de nombrosos carrers de la ciutat, entre els 
quals la part alta de la Riera, el carrer d'Isabel II i Altafulla

Maquinària pesada

Les obres es fan amb una 

maquinària pesada específica 

i requereixen òbviament de 

talls de circulació

barri a barri L'Eixample
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Interessats enviar C.V. a: xavidelfa@gmail.com

C. Jaume Isern 78 · Mataró · www.maresmeservice.com

 TÈCNICS EN REPARACIÓ
D'ELECTRODOMÈSTICS i T.V.

Maresme ServiceSERVEI
TÈCNIC
OFICIAL

ES PRECISEN

Les obres es fan també en altres barris  Daniel Ferrer 
El mal estat del paviment 
dels vials mataronins és una 
de les queixes clàssiques 
dels veïns, en reunions amb 
l'Ajuntament, enquestes de 
satisfacció o a través de les 
mateixes associacions de 
veïns. Les molèsties pel mal 
estat dels carrers, que també 
és comú en moltes voreres, 
havien anat en augment en 
temps de més intensitat 
de la crisi quan la capaci-
tat operativa i d'inversió de 
l'Ajuntament era més limita-
da. El programa previst ara 
és el d'anar arranjant l'espai 
públic paulatinament i amb 
esforços a totes les parts de 
la ciutat per igual.

Una queixa veïnal 
repetida a la que es 
comença a respondre

abans del mes de desembre.

Inversió important

En total l'Ajuntament assumirà un 
cost de 345.000 euros procedents 
dels pressupostos municipals del 
2017. A més, es proposa portar a 
terme altres projectes de millora 
de la via pública que tindran lloc 
en els pròxims mesos. Les obres de 
tota la ciutat han estat adjudicades 
a la unió temporal d’empreses for-
mada per Deumal i Vialser.

Aquestes són les actuacions d’as-
faltat incloses de manera específi ca 

en el pressupost de 2017, però 
l’Ajuntament també actuarà du-
rant els pròxims mesos en altres 
projectes de millora de la via pú-
blica. El pressupost de 2017 per al 
global d’actuacions de millora de 
la via pública puja a 2,5 milions.

Riera amb paviment diferent

La pavimentació es fa amb una 
mescla bituminosa en calent, i per-
met una major resistència davant 
altres tipus de materials. En el cas 
de La Riera s’ha asfaltat amb pa-
viment sonoreductor.

núm. 1795 del 17 al 23 de novembre de 2017
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 La zona mitja de la Riera és la 
ròtula que uneix el Centre amb 
l'Eixample i conté tota una zona 
estratègica, d'alt valor cultural, 
on en els darrers mesos s'acumu-
len  les intervencions. En els prò-
xims dies o setmanes, per exem-
ple, s'han d'acabar les reformes 
estructurals del Centre Catòlic, 
que asseguraran dècades d'acti-
vitat al Balmes, la Gàbia i la Sala 
Cabanyes. Creuant el pas de zebra 
hi tenim el Cafè Nou, on ben aviat 
els fons europeus permetran que 
aquest patrimoni històric dels co-
operadors recuperi vida com espai 
cultural, de promoció turística i de 

vida social. El tercer element és La 
Presó, que ha d'acollir un Espai 
d'Arts del que no se'n coneix cap 
detall des que va ser presentat fa 
més de mig any.

La Presó i el Cafè Nou, just a la meitat de La Riera  Daniel Ferrer 

Nus cultural en obres
La part mitja de la Riera, amb la Sala Cabanyes, La Presó 
i el Cafè Nou amb el seu pati és una peça important

Arribats a mig novembre 

prossegueixen les obres 

estructurals al Centre Catòlic, 

on es treballa intensivament 

per assegurar que hi hagi 

Pastorets per les festes

Les obres finals

barri a barri L'Eixample
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Horari: 7:15h - 19:00h · Cuina pròpia · Anglès · Psico.
TEL 937 901 546 · Rierot, 2-4, Mataró · www.escolabressolpeques.es 

Centre autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
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començament de curs pels 

0 3
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Edat
375€

tot el dia, amb dinar

i berenar de l’escola

 La Ronda Barceló és un bon ba-
ròmetre per comprendre les ten-
dències urbanístiques de Mataró i 
copsar la temperatura de l'econo-
mia local. Al tombant de segle es 
va planejar que aquesta via passés 
a ser "el saló de la ciutat", connec-
tada amb el Passeig Marítim amb 
un pas soterrat i un caràcter estra-
tègic en aquella "nova Mataró". 
Posteriorment les urpes de la crisi 

van aturar el sector per complet, 
amb litigi judicial inclòs entre pro-
pietaris i Ajuntament. Porta quasi 
una dècada en l'estat en què la 
coneixem ara.

La recuperació del pols cons-
tructiu i l'economia sembla que 
ara, de forma imminent, faran que 
la Ronda deixi d'estar maleïda. 
Els primers promotors s'hi han 
interessat i l'Ajuntament veu amb 

Els solars que havien acollir discoteques i indústria esperen ara el seu futur  Daniel Ferrer 

Esperant el desllorigador
La Ronda Barceló, sector aturat des de fa lustres, 
pot desencallar-se urbanísticament en breu

bons ulls recuperar aquella zona 
com a potencial de ciutat, per si-
tuació i extensió. Fins i tot és sobre 
la taula recuperar el vell projecte 
d'una torre-gratacel que culmini, 
a primera línia, la nova Barceló.

Antic feu nocturn

Quan sí que brillava amb llum prò-
pia "la Ronda" era durant les nits 
de festa dels anys noranta quan va 
esdevenir una de les zones d'oci 
nocturn i discoteques de referència 
al país. Fins i tot s'hi havia hagut 
de tallar el trànsit.

barri a barri L'Eixample
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A la part baixa de Barceló s'hi ha d'alçar un gran edifici, el més alt de la ciutat Daniel Ferrer 
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Grup Municipal de Ciutadans

Ciudadanos la opción más útil

14 de febrero del 2017 - Ciudadanos firma con el gobierno municipal un acuerdo 
presupuestario, en el que se incluye la congelación futura de los impuestos 
para el próximo ejercicio.
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Ciudadanos la opción más útil

19 de octubre  - El pleno municipal aprueba el proyecto de ordenanzas fiscales 
para el año 2018, estableciendo la congelación del IBI y de la Tasa Municipal 
de recogida de residuos urbanos domésticos (basuras).
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dijous 

23 

de novembre

21.00h // 
Cafè de Mar (c. Santa Rita, 
2. Mataró). // 
Taquilla inversa. 

UNA EXPLOSIÓ D'ESTILS 
AL CAFÈ DEL MAR

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Sergi Botswanas
Divendres 17 novembre / 20h / 
L'Arc Cafè Cultural (c. Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa
Concert del cantant, guitarrista i 
compositor, presentant el seu pro-
jecte "Girautor" en format acústic.

Crim + Penny Cocks
Divendres 17 novembre / 21h / Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Taquilla: 10€. Anticipada: 7€.
Doble concert de punk desenfrenat.

Concert de Santa Cecília
Diumenge 19 novembre / 12h / 
Pati Escola Bernat Riudemeia (c. 
Bernat Riudemeia, 27. Argentona)

Concert a càrrec d'agrupacions 
corals i escoles de música d'Argen-
tona. 11.30h, Xocolatada popular.  

Diada de la Rumba
Diumenge 19 novembre / Mataró
D'11 a 12.30h a la seu Capgrossos 
de Mataró (c. Herrera, 59): Taller 
de guitarra amb Rafalito Salazar 
+ Taller de percussió. 
18h al Foment Mataroní (c. Nou, 
11): Projecció del fi lm "El gran gato" 
de Ventura Pons.  
20h a la Sala Clap (c. Serra i 
Moret, 6): Concert La Màlaga + 
Miliu Calabuich. 

Concert coral solidari
Diumenge 19 novembre / 18h 
/ Església Sant Josep (c. Sant 
Josep, 7. Mataró)

Concert solidari per recaptar fons 
per a l'Associació d'Amics de la 
República Dominicana. Cor Juvenil 
Rodamón i cor mixt amb membres 
de l'Orfeó Català entre altres.

Jovistic Acoustic
Diumenge 19 novembre / 20h / 
L'Arc Cafè Cultural (c. Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa
Concert tribut a Bon Jovi en for-
mat acústic.

'Club Monteverdi. Un scher-
zo musical de cites creuades'
Divendres 24 novembre / 20.30h 
/ Basílica de Santa Maria. Capella 
dels Dolors (Mataró) / Preu: 9€.
Concert emmarcat dins la XXXV 
Setmana de la Música Antiga de 
Mataró. A càrrec de l'Ensemble 
Vox Harmonica.

Guia cultural

El cantautor mataroní Òscar 
Torres combina la rumba ca-

talana i fl amenca amb estils com 
el rock, el reggae o el funk. Les 
seves lletres, plenes de vivències, 
històries i problemes socials, ha 
recorregut una pila d’escenaris 
durant aquesta primavera i es-
tiu. Òscar Torres ha decidit 
cloure la gira de presenta-
ció del seu nou disc amb 
aquest concert a Mataró.  
Abans i després del con-
cert, gaudirem de l’ame-
nització musical que ens 
oferiran ‘Les Charneguitas 
de Pueblo Seco‘.
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'Remembering 2000's'
Divendres 24 novembre / 22h / Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Taquilla: 8€. Anticipada: 5€.
La banda GospelSons us convida 
a un concert tribut dels grans hits 
dels 2000 i fi ns avui.

TEATRE I DANSA // 

VOC. Premis i mostra d’audi-
ovisual en català
Divendres 17 novembre / 18.30h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró)
Projecció dels curtmetratges, web-
sèries i videoblogs que participen 
a la Mostra impulsada per Òmnium 

Cultural. Es podran veure i votar 
en 27 ciutats d’arreu de Catalunya.

Perifèric Poetry: Tomeu Ripoll 
+ micro obert
Dimarts 21 novembre / 21h / Cafè 
de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) 
/Taquilla inversa 
Espectacle de micro obert de po-
esia, amb la participació especial 
de Tomeu Ripoll, artista mallorquí.

Fet a Mataró: 'Espera'
Dijous 23 novembre / 20h / Can 
Gassol. Centre de Creació d’Arts 
Escèniques (Pl. de la Pepa Maca, 
15 Mataró) / Gratuït amb invitació

Assaig obert de l'espectacle de circ 
participatiu de la Companyia EIA, 
Celso Pereira i Francesca Lissia.

INFANTIL // 

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Dissabte 18 novembre / 11h: Taller 
d’audiovisuals i narratives. 12h: 
"Llegim!", Tertúlia literària amb 
Lola Casas, a partir de 13 anys.
Dimarts 21 novembre / 18h: L'Hora 
del Conte "Per què?", a càrrec d'As-
sumpta Mercader.
Dijous 23 novembre / 18h: Tallers a 
la Biblio "Camufl a't", de 6 a 12 anys.

MÚSICA /

Barcelona Gospel Messengers
Divendres 17 novembre / 20.30h / 
La Sala (Pl. Nova, s/n. Argentona) 
/ Taquilla: 13€. Anticipada: 10€.
Celebren el 10è aniversari  del 
projecte amb la Gira 2017 
#10anysdescalços, amb el seu 
gospel dinàmic, alegre i contagiós. 

 TEATRE /

Concurs Microteatre Mataró
Dies 17 i 18 novembre / 20.30 a 
23h / Casa Coll i Regàs Fundació 
Iluro - Ca l'Arenas (c. Argentona, 
55-64. Mataró) / Entrada lliure.
Concurs de microteatre (obres 
de 15 minuts), on els premis se-
ran atorgats per votació popular. 
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PRESENTACIÓ /

'Pantocràtor'
Divendres 17 novembre / 19h / 
Abacus (La Riera, 14. Mataró)
Presentació de la publicació 
"Pantocràtor. Seguint les pas-
ses de Puig i Cadafalch i la Missió 
Arqueològica de 1907", amb el 
seu autor Enric Soler i Raspall. 

XERRADES I LLIBRES /

Què és el TTIP i perquè 
aturar-lo? 
Divendres 17 novembre / 19h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Xerrada de Ramón Franquesa, pro-
fessor d'economia mundial a la UB, 
sobre el Tractat transatlàntic de 
lliure comerç i inversió.

34a Sessió Estudis Mataronins
Dissabte 18 novembre / 17h /
Museu Arxiu de Santa Maria (c. 
Beata Maria, 3. Mataró)
Historiadors i investigadors presen-
ten comunicacions de format breu 
sobre aspectes inèdits en l'àmbit 
de tot el Maresme.

'Els instruments, l'orquestra 
i la veu'
Dimarts 21 novembre / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 5€.
Cicle de conferències "Què cal sa-
ber per gaudir d'un concert", a càr-
rec de Joan Vives, músic, locutor 
i redactor de Catalunya Música.

'El compositor mataroní 
Joaquim Cassadó'
Dijous 23 novembre / 19.30h / Sala 
d’Actes Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa 61. Mataró)
Conferència de Francesc Cortés, 
musicòleg i membre Reial Acadèmia 
de Belles Arts de Sant Jordi.

El Club del Llibre: 'Sílvia Soler'

Dijous 23 novembre / 19h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Gratuït amb invitació.
Cicle de trobades amb escriptors 
a les biblioteques.

'Economia col·lectiva. L'última 
revolució d'Europa 1936-39'  
Dijous 23 novembre / 19h / Buc de 
Llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Presentació del documental d'Eu-
làlia Comas, amb l'autora.

El LED i l'estalvi energètic
Dijous 23 novembre / 19h / RB 
ELEDTRIK (Cami Ral, 566. Mataró)
Xerrada-taller gratuït.

TALLERS I CURSOS //

Taller de mandales amb llanes
Dissabte 18 novembre / De 10 a 
13h /  Mataró / Informació i reser-
ves: 722.146.771 (Vyky). 

Taller de paper artesanal
Dissabte 18 novembre / 10 a 14h i 
16 a 19h / Taller Gravat (C. Josep 
Montserrat Cuadrada, 43. Mataró) 
/ Preu: 65€ (material inclòs)
Introdució a l'elaboració artesanal 
i creativa del paper.

VARIS /

ILUDO: + que jocs
Dies 18 i 19 novembre / De 10 a 
21h / CC Espai Gatassa (c. Josep 
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró)
Mostra de jocs de taula, demos-
tracions, campionats, tallers, etc. 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 17 novembre / 17.30h: 
El conte de la rotllana 'Sopa de 
pedra', de Anaïs Vaugelade.
Dimecres 22 novembre / 17.30h: 
Art Time: 'Pintem la pau', conte i 
taller d’activitats plàstiques.
Dijous 23 novembre / 17.30h: Els 
Dijous a la Biblio: 'En Santi a la 
Biblio' de la Fundació El Maresme. 

Biblioteca Antoni Comas (c. 
Prat de la Riba, Mataró)
Dissabte 18 novembre / 18h: Taller 
familiar "Circuit científi c: amunt i 
avall pel món" a càrrec de LAC.
Dimecres 22 novembre / 18h: 
L'Hora del Conte: 'Valentes, intrè-
pides i curioses' amb Clara Gavaldà.

'Un arc, un iglú, una ciutat'
Diumenge 19 novembre / 12h / 
Nau Gaudí (c. Cooperativa, 47. 
Mataró) / Inscripció: 93 741 29 30.
Activitat lúdica destinada a famílies 
amb nens i nenes de 5 a 12 anys.

'Taller de disseny de mitges 
i mitjons'
Diumenge 19 novembre / 12h / Can 
Marfà (Passatge de Can Marfà, 1. 
Mataró). Entrada lliure.
Visita a la fàbrica i les exposicions 
i taller familiar, de 5 a 12 anys.

Buc de contes
Dijous 23 novembre / 17:30h / Buc 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Conte "La vida dels miniherois" 
d'Oliver Tallec.

SORTIM EN FAMÍLIA /

'El carreró de les bruixes'
Diumenge 19 novembre / 18h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Entrada: 8€.
Espectacle de teatre musical de 
Pocacosa Teatre, basat en llegen-
des d’arreu de Catalunya en què 
les bruixes són protagonistes.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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GALA /

Nit de la Cultura
Divendres 17 novembre / 19h / 
Can Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 
15. Mataró) / Entrada lliure.
Acte d’homenatge a les fi gures, 
col·lectius i iniciatives més desta-
cades del 2016, i lliurament dels 
Guardons Cultura Mataró.  

Vapors, fàbriques i cooperati-
ves del Mataró industrial
Diumenge 19 novembre / 11h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric pa-
trimoni històric de Mataró durant 
els segles XIX i XX. 

FESTES i FIRES //

14a Setmana Cultural de 
Cerdanyola 2017
Divendres 17: 20.15h a l'Espai 
Gatassa, Nit del Cant Coral amb la 
coral "La Toscana" de l'Associació 
Cultural de Cerdanyola. Dissabte 
18: 20.15h a l'Espai Gatassa, Nit de 
Poesia. Recital poètic del Taller de 
Poesia de l'Associació Cultural de 
Cerdanyola. Diumenge 19: Festa de 
Cloenda al Parc de Cerdanyola. 11h, 
Dibuixa i acoloreix. 11.30h, Concert 
grup musical Xaranga Iluro. 12.30h, 
concentració i ball de gegants. 
13.30h, Vermut Popular.  

Festa Tardor A.V. Pla d'en Boet
Dissabte 18 novembre / De 17 a 
22h / Pista exterior Poliesportiu 
Eusebi Millán (Mataró)
17h, Cercavila Boetukada. 17.30h, 
Taller manualitats. 18.30h, iniciació 
balls llatins. 19h, masterclass Zumba. 
19.30h, exhibició dansa Ari Dance. 
20h, Castanyes per a tothom. 20h, 
Ball amb "Va de Rumba".

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró. 

www.totmataro.cat/agenda

La Marxeta 2017
Diumenge 19 novembre / 8h / Des 
del Parc de Rocafonda (Mataró) 
/ Preu: 10€. Socis: 6€. Menors 12 
anys: 3€. Informació i inscripci-
ons: info@agrupe.cat.
30a edició de la marxa Mataró-
Canyamars-Mataró. Recorregut 
llarg: 23km. Recorregut curt: 12km. 

Marxa Santa Victòria i Santa 
Victorieta 2017
Diumenge 19 novembre / 8.30h 
/ Plaça l'Ajuntament (Dosrius) /
Menors 12 anys: 5€. Anticipada: 
9€. Mateix dia: 12€. 
Caminada popular amb dos re-
correguts, de 15km i de 5km. Amb 
avituallament, esmorzar, tast de 
bolets i samarreta. 

Dia internacional contra la vi-
olència vers les dones
Dilluns 20 novembre / 19h / CC 
Pla d'en Boet (c. Juan Sebastian 
Elcano, 6. Mataró)
Taula rodona sobre el pacte d'estat 
contra la violència masclista. Tot 
seguit, obra de teatre 'En peu' de 
la companyia Dona Cançó.

RUTES I VISITES //

Passegem per la història del 
carrer de Barcelona
Diumenge 19 novembre / 11h /
Punt de trobada: Capella Sant 
Sebastià (c. Barcelona, Mataró)
Visita guiada amb Pilar González-
Agàpito, autora llibre 'El carrer 
Barcelona. Cent històries i un carrer'.

ATENCIÓ CIUTADANA

Telèfon d’Atenció Ciutadana 
Des de fora de Mataró  
807 117 010
De dl. a dv. de 8 a 19 h 
Preu segons operador

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

Oficines d’atenció ciutadana 
De 9 a 19 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14.30 h:
> La Riera  La Riera, 48

De 9 a 15 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14 h:
> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47  
> Cerdanyola Pg. de Ramon   
 Berenguer III, 82   
>  Molins C. de Nicolau  
 Guanyabens, 23-25    
> Pla d’en Boet C. de Juan  
 Sebastián Elcano, 6  
> Cirera C. de Cadis, 1

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

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

POLICIA LOCAL 092

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

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

REGIDOR/A DE BARRI És el 
representant del Govern al territori. 
Vols concertar cita amb el regidor 
del teu barri? www.mataro.cat/
regidordebarri

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99
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Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac). 
Inauguració: dissabte 18 de no-
vembre a les 12h.
• 'La cambra fl uida. La riera com a 
dispositiu de visió'. De Terra-lab.cat. 
Fins al 14 de gener 2018:
• 'Palau mira Picasso'.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Del 20 al 25 de novembre: 
• 'Mostra de punts de llibre de les 
Biblioteques'. El punt del 20è ani-
versari serà de Laia Arnau.
Fins al 30 de novembre:
• 'Arran del camí Ral, de Barcelona 
a Arenys de Mar (1880-1920)'.

Can Marfà Gènere de Punt 
Museu de Mataró (Passatge 
de Can Marfà, 1. Mataró)
Fins al 17 de juny: 
• 'Els mitjons Molfort's i la publi-
citat racional'.
Exposició permanent, visita dis-
sabte 18 novembre a les 18h: 
• 'Mataró, capital gènere de punt'.

Ma Antonia Sorinas
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 29 de novembre.
Exposició de dibuixos i pintures.

'Artistes per la igualtat: amb 
l'art diem no a la violència'
Biblioteca Pública Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró). 
Fins al 25 de novembre.
• 'Miquel Biada i el ferrocarril'.

'ClassX'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 13 de desembre. 
Collage de Jordi Prat Pons.

'Pintura , fotografi a i poesia'
Centre Cívic Espai Gatassa (C. 
Josep Montserrat Cuadrada, 1. 
Mataró) / Fins al 19 novembre. 
Associació d'artistes FusionArte.

14a edició dels Premis Puig i 
Cadafalch
Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). Fins al 10 desembre.
Projectes participants i guanyadors. 

Joel Hidalgo
L'Arc Cafè Cultural (d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Fins al 30 de novembre.
Exposició de fotografi es, poesia 
i dibuixos.

'Retrats de la Xina'
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. 
Mataró). / Fins al 5 de desembre.
Reportatge fotogràfi c de Maria 
Gracia de la Hoz.

'Un arc, un iglú, una ciutat'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 14 de gener 2018.   
Obres de la col·lecció "la Caixa" 
d'Art Contemporani.

'Els cartells de la Marxeta'
Agrupació Científi co-Excursionista 
de Mataró (Ptge. del Pou d’Avall, 1. 
Mataró) / Fins al 14 de desembre.
30 quadres originals dels cartells. 

'Josep Puig i Cadafalch. Visió, 
identitats, cosmopolitisme'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins a l'1 
d'abril 2018. 

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró).
Fins al 30 novembre: 
• Concurs Internacional de Foto-
grafi a Puig i Cadafalch 2017.
Fins al 19 de novembre: 
• "Rovira Brull i el tren": col·lecció 
particular de locomotores. 
• "Joaquim Coll i Regàs. L’home i 
la casa". Mostra documental.

Josep Puig i Cadafalch 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró) / Fins 
al 30 de desembre.
Recull bibliogràfi c.

Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 7 de gener: 
• 'Caminar sobre el gel. Èpica i dis-
funcionalitat en la pràctica artística'.
Fins al 30 de desembre:
• 'Oci a la fàbrica', proposta de 
Mariona Moncunill.

'Superfícies'
Museu del Càntir (Pl. Església, 
9. Argentona) / Fins al 26 de 
novembre.  
Exposició de pintures tàctils de 
Maria Cusachs. 

Alcoy, passaports a l'art 
(1947-1987)
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 26 
de novembre.
Exposició de pintures de l'artista 
Eduard Alcoy.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ /

'Refl exos de mar'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Inauguració: diven-
dres 17 de novembre a les 19.30h. 
Fins al 10 de desembre. 
Recull d’aquarel·les i acrílics re-
cents de l'artista mataronina 
Carme López.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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CASALS //

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Festes 38è Aniversari Casal (del 
12 al 25 de novembre). Divendres 
17: 10h, Xocolatada amb melindros. 
17h, Tarda Cultural, amb el grup 
de Swing, grup de poesia Somni 
i la Coral l’Arquera. Dissabte 18: 
18h al Foment Mataroní (c. Nou, 
11), grup de Teatre Encara Hi Som, 
presenten l’obra "La família Reniu 
estiueja". Dissabte 25: 17h,Tarda 
de Cine, especial Aniversari. Durant 
tota la durada de Festes: exposició 
de fotografi a  a càrrec del taller de 
fotografi a de la nostre Associació. 

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Viatges: Sortida prenadal a 
Pineda, del 24 al 26 novembre, 
preu 139€ (regal d'un magnifi c lot 
de nadal). • Balls: Ball, cada diu-
menge i festius a les 17h. Sopar 
ball, segon dissabte del mes. 

ACTIVITATS //

'Del Pirineu a l’aixeta de casa: 
el cicle de l’aigua'
Dimecres 22 novembre / 18h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càrrec 
de  Pere Alzina (Biòleg i màster en 
Enginyeria i Gestió Ambiental).

'Com afrontem el dolor'
Dimecres 22 novembre / 17h / 
Casal gent gran de Rocafonda (c. 
Colòmbia, 55. Mataró).
Conferència a càrrec de Josep M. 
Picaza, metge geriatre del servei 
de PADES de Mataró. 16è cicle 
d’activitats formatives per a la 
gent gran.

Grup de lectura 
Dijous 23 novembre / 18h / 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran: 
amb la novel·la "El carrer estret", 
de Josep Pla.

núm. 1795 del 17 al 23 de novembre de 2017

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 28 de no-
vembre a les 17h, grup de teatre 
de la ONCE amb l'obra "A Media 
Luz". • Excursions: divendres 24 
de novembre, Visita al Monestir 
de Sant Cugat, dinar a Vallirana 
i a la tarda assistència al musical 
"Cabaret" al Teatre Victòria de 
Barcelona (preu: 69€). • Ball di-
mecres 16,30h a la Sala del Bar. • 
Activitats i tallers: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Artesania. Grup Musical.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Propera sortida: Andorra, dies 
21 i 22 de novembre. • Sopar-Ball, 
penúltim dissabte de mes, 20:30h. 
• Activitats: "Juguem al Quinze" 
(Dij tarda). Taller de memòria (dmc 
matí). • "Mele" de Petanca (dilluns 
tarda, 15 a 19h). • Petanca (cada 
tarda).

Gent gran
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Sèniors

La por a la llibertat

La creixent complexitat de la soci-
etat actual és més que evident. Ha 
arribat un moment en què la gent 
està confosa, no entén res o molt 
poc de què passa i dona la culpa de 
tots els seus mals als responsables 
de la classe política, posant en les 
seves mans la solució de tots els 
seus problemes, que com que no 
són solucionats, els converteixen 
en els dolents de la pel·lícula. Ens 
trobem davant d'una transició his-
tòrica en la qual la transformació 
digital, sigui o no percebuda, està 
generant un excés d'informació 
contradictòria, que de formar ra-
dical defensa a la vegada colors 
extrems, blancs i negres. Si es fa el 
gran esforç de filtrar-la de forma 
positiva, és possible accedir a una 
veritable consciència de la realitat.

Arribat aquest punt el conei-
xement més acurat de la realitat, 
comporta el gran dilema de la 
por a la llibertat, que s'assumeix 
de forma paral·lela, en la mesura 
que se sap més del món que ens 
envolta. Si tenim en compte que 
la llibertat suposa que cada per-
sona és responsable de les seves 
pròpies accions, quan es renun-
cia a exercir-les en àmbits socials 
i comunitaris, aquesta por no es 
pot justificar amb el victimisme 
de culpar a la classe política. La 
manca de consciència social, per 
assumir la solució dels reptes so-
cials que ens afecten, renunciant a 
actuar com a ciutadans socialment 
compromesos, ens converteix en 
súbdits del poder establert, al qui 
es culpa de totes les coses dolen-
tes hagudes i per haver. De nou es 
planteja el dilema de: Ser o no ser, 
aquesta és la qüestió!
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Maduresa psicològica i 
interioritat

Maduresa vol dir que una cosa està 
feta, està preparada, final d'una 
etapa. Però mai s'acaba un de ma-
durar humanament. Sempre hi ha 
una elaboració. Etapes del procés 
de creixement.

Certament, no tota persona lec-
tora de les columnes que publico 
li pot interessar. Però, sé que per 
a algunes serà un ajut. La meva 
especialitat acadèmica és treba-
llar psicoanàlisis i religió, amb 
altres paraules, la pregonesa psí-
quica amb la pregonesa interior. 
Prefereixo parlar d'interioritat i 
no d'espiritualitat o religiositat.

Quina diferència hi ha entre 
maduresa psíquica i interior? El 
desenvolupament, el creixement, 
els obstacles, les emocions, els 
sentiments són el mateix. És un 
mateix procés. La qüestió és el 
nivell de consciència que un viu 
i es troba. La vivència profunda, 
de fondària, que intenta un de 
viure. No és qüestió de creences 
dogmàtiques o laiques, totes cog-
nitives i saber-les de memòria. 
No. Si no d'allò que es creu però 
de forma vital, existencial. No és 
saber el catecisme de memòria ni 
el credo. O els principis del partit 
polític. És com l'amor: es viu, es 
practica, s'elabora. No cal saber 
de memòria el llibre d'El càntic 
dels càntics de la Bíblia ni L'art 
d'estimar de Fromm per estimar. 
Estimar és el llibre de la vida.

La maduresa psíquica i interior 
és el mateix procés. La llum que 
l'inspira pot fer una diferència, 
que és el nivell de consciència 
que una persona pot tenir.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

Planifica't la setmana

L'organització és la millor ma-
nera d'aprofitar el teu temps i po-
der gaudir-lo. Les llistes i els me-
nús setmanals poden semblar una 
tonteria però estalvien moltíssim 
temps. Anota en un paper els ho-
raris de les diferents activitats dels 
membres de la teva família. Alguns 
consells per guanyar temps:

1) Durant la jornada laboral, poca 
cosa podem fer a casa. Però, per 
exemple, pots programar la ren-
tadora per tal que estigui a punt 
quan arribis a casa.

2) Si els teus fills fan extraescolars 
amb altres nens de la seva classe/
escola, organitza’t amb els altres 
pares/mares per fer les recollides. 

3) Els entrepans de l'esmorzar o 
berenar, els pots tenir prèviament 
preparats i congelats. 

4) El dia que dediquis temps per 
cuinar un plat elaborat, intenta fer-
ne una mica més i congelar-ho. 

5) Fes la compra online. És molt 
fàcil i ràpid! 

6) Prepara llistes als teus fills amb 
les coses que necessiten per les 
seves activitats. Així podran pre-
parar-se sols la bossa i a més, els 
ajudes a ser independents (a part 
d’estalviar-te el temps de fer-ho tu!).

7) Però sobretot, el que actual-
ment m’està funcionant més bé per 
estalviar temps és reduir les feines 
a fer. I com es fa això?: reduint les 
coses de casa. Si hi ha menys jogui-
nes, objectes i roba, no perds tant 
temps ordenant o netejant i reco-
llint. Les cases són per viure, no per 
emmagatzemar. Quan menys coses 
tinguem menys temps trigarem a 
trobar-les. Jo prefereixo dedicar 
tot aquest temps a fer coses que 
m’agradin més. ;D
ÀMMIA SERRA | ENJOY ORDER

www.enjoyorder.net

Disfrutant 
de l'ordre
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Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721
LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058
M.CENTENO (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 /  93 798 50 08
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4   937 579 025
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62 937 984 300
MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. 9 a 13,30)
Rda. Rocablanca, 1 937 985 969
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 
MONTANER PICART  (Dilluns a dis de 8 a 21)
Riera, 57 937 901 030 
CORONA - SUBIRANA 9 a 20,30. dis 9-13.30
Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093
P. ROCA Dl a Dv 9 a21. Diss 9 a 13,30 i de 17-
20,30  c/Nou, 1 937 901 957
S. LÓPEZ Dl a Div: 9 a 21h. Diss: 9 a 14h
Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048
M.A. VIA Dl a Dv: 8,30 a 20,30. Diss 8,30 a 14,30
Ctra. de Mata, 43 937 901 828
M. FERRÉ Dl a Dv 9 a 21. Diss 9 a 14
Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

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

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

más que una clínica

facebook.com/marmolclinicadental

Síguenos en

    Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com

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

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.

*Un per pacient

DÉCIMO DE NAVIDAD DE REGALO 
POR CIRUGIA IMPLANTOLÓGICA*

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mejoramos su presupuesto

DESCUENTO 
ADICIONAL EN

TODOS LOS
TRATAMIENTOS-10%

490€IMPLANTE
DENTAL
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Sis anys caminant per la salut mental
'La Marxa per a la Salut Mental' arriba aquest any el diumenge 26 de novembre 
amb dos recorreguts, de 8 i 12 quilòmetres

Solidaritat: Laia Mulà

 Sota el lema 'Camino amb tu' 
el Fòrum d'iniciatives assisten-
cials i de gestió en salut mental a 
Catalunya (Fòrum)  organitza una 
nova edició de la Marxa per a la 
Salut Mental. L'objectiu bàsic és 
el de conscienciar i sensibilitzar a 
la ciutadania sobre el col·lectiu de 
persones amb problemes de salut 
mental. La marxa no té caire com-
petitiu, sinó només lúdic i social, i 
està adreçada a tot tipus de perso-
nes d'edats i condicions físiques 
diverses. La marxa és doncs l'ex-
cusa perfecte per passar un matí 
d'esport saludable i solidari amb 
la família o els amics.

Aquest diumenge 26 de novem-
bre a les 9 del matí sortirà la marxa 
des de la platja del Callao. Els dos 
recorreguts, tot i que seguiran tra-
çats completament diferents, aca-
baran de nou al mateix indret de 
la platja. A un preu de 7 euros per 
inscripció, els participants podran 
realitzar el traçat de 12 quilòme-
tres o el de 8. El primer pujarà fi ns 
a l'Ermita de Sant Martí de Mata, 
mentre que el segon completarà el 
passeig marítim i el braç del port.

Espais d'inscripció
Per inscriure's es pot acudir a la 
plaça de Santa Anna el dissabte 
18 i 25 de novembre, a la plaça 
Illa Cristina els mateixos dies, a 

la botiga Esports Discovery de di-
lluns a dissabte tant al matí com a 
la tarda, al SRC Maresme, a l'espai 
de l'associació de Salut Mental 
Mataró-Maresme del carrer Sant 
Pelegrí els dimecres a la tarda i al 
Centre de Dia Arep de Barcelona. 
Amb la inscripció cada participant 
podrà gaudir, a més de la camina-
da, d'una samarreta i l'esmorzar a 
càrrec de l'organització.

Gràcies a aquesta iniciativa i 
als diners recollits cada any els 
impulsors van poder organitzar 
la primera edició d'Esport per a 
Tothom, una festa que utilitza l'es-
port com a eina integradora per 
garantir l'esport inclusiu. Volen 
que aquesta sigui una cita anual.

Data: El diumenge 26 de novembre a les 9h.

Lloc: A la platja del Callao.

Recorreguts: 8 i 12 quilòmetres.

Preu: El preu de la inscripció és de 7 euros per a 
totes les edats.

La fitxa

CiutatCiutat núm. 1795 del 17 al 23 de novembre de 2017
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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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Vine al Centre Natació Mataró
NOMÉS del 20 al 25 de novembre

MATRÍCULA GRATUÏTA!

w
w

w
.c

nm
at

ar
o.

ca
t

QUE NO SE’T PASSI 
el BLACK FRIDAY!
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Mis Ibérica remunta, guanya i està en plaça d'ascens a OK lliga

CONTINUEN IMBATUTS

núm. 1500
Del 17 al 23 de novembre de 2017

totel Esport
www.eltotesport.com
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LLEGEIX L'ENTREVISTA COMPLETA A WWW.TOTMATARO.CAT

Staff
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1500 | 2A ÈPOCA 

Telèfon: 937 907 098 

redaccio@eltotesport.com

www.eltotesport.com

Redacció: Josep Gomà 
Disseny: Joan Guillén
Col·laboren: Ferran Ángel, Da-
niel Ferrer (fotos), Àlex Gomà, 
Jordi Gomà, i els serveis dels 
clubs.
Edita: El Tot Mataró S.L.

el Esporttot
Quim López
Hoquei Patins  CH MataróEl Personatge

LLEGEIX L'ENTREVISTA COMPLETA A WWW.TOTMATARO.CAT

Parlem amb l'entrenador 
d'un conjunt que comença 
a mirar a OK Lliga

Opinió Josep Gomà
Redactor el Tot Esport

De jove havia practicat atletisme 
però mai em va passar pel cap fer 
la marató, aquesta mítica prova del 
programa atlètic. Això de les curses 
llargues no estava fet per a mi i, 
deixant a part algun cros a l'hivern  
per passar l'estona quan era jove 
i alguna cursa de Les Santes ja de 
més gran, no se m'ha vist massa 
sovint fent curses ni de llarga ni de 
mitja distància.

Se'm donaven millor les curses 
de velocitat i els salts. I amb això, 
afegint-hi una mica de treball en 
llançaments, un ja podia atrevir-se a 
fer el decatló, la prova que en diuen 
dels atletes complets. I d'aquestes sí 
que en vaig fer alguna.

En aquesta competició, es cor-
ren els 100 metres, se salta llargada, 
es llança el pes, es fa salt d'alçada i 
s'acaba el primer dia fent uns 400 
metres. Després el segon dia es 
comença amb els 110 metres tan-
ques, es llança el disc, se salta amb 
perxa i es llança javelina. I quan 
el cos ja està força reventat arriba 
el moment de la veritat: la darrera 

prova és la dels 1500 metres. Una 
prova que abans de la irrupció 
d'Usain Bolt i durant molts anys va 
ser la prova reina de les competici-
ons atlètiques, i en la qual Fermin 
Cacho va aconseguir l'única meda-
lla espanyola d'or en atletisme als 
Jocs de Barcelona'92. 

Aquesta última prova del decatló 
es feia llarguíssima. Després de dos 
dies d'esforç intens costava déu i 
ajuda arribar a la meta. 

Explico això perquè amb aquest 
número del suplement del Tot 
Esport, arribem al número mil 
cinc-cents. No tan "rodó" com el 
mil o el dos mil, però aquest 1500 
té un significat especial per als at-
letes i també per als nedadors. 
El camí que el dia 3 de gener del 
1987 va començar en Josep Gomà 
i Carol, el meu pare, ha estat llarg i 
tortuós. Però, com quan s'acaba-
ven els 1500 del decatló, plens de 
satisfacció per la feina feta, inten-
tant ajudar l'esport de la nostra 
ciutat a tirar endavant. 

I tocarà seguir cap al 2.000...

Una llarga cursa de mil cinc-cents
Han passat més de 30 anys des del primer "El Tot Esport"

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Agenda
CASA

HANDBOL 1a Estatal Mas.
JH MATARÓ- SANT QUIRZE
Dissabte 18 | 18 h | Pavelló Teresa M. Roca
HANDBOL Divisió Plata Est. Fem.
JH MATARÓ- SANT QUIRZE
Dissabte 18 | 20:15 h | Pavelló Teresa M. Roca

VOLEIBOL  1a Estatal Fem.
UEC LG MATARÓ- L'ILLA GRAU
Dissabte 18 | 19:45 h | Pavelló Euskadi
 
BÀSQUET Lliga EBA Masc.
MAT. PARC BOET-  TARRAGONA
Dissabte 18 | 20 h | Pavelló E. Millán

FUTBOL 3a Catalana
MOLINOS - SINGUERLÍN
Diumenge 19 | 12 h | Mpal. Vista Alegre Molins

TENNIS TAULA Div. Honor Est.
QUADIS CNM - RIPOLLET
Diumenge 19 | 11 h | Complex Joan Serra

             FORA
WATERPOLO Divisió Honor Fem.
SANT ANDREU-LA SIRENA CNM 
Dissabte 18 | 18 h | Piscina Pere Serrat BCN
FUTBOL 2a Catalana
BESÓS BV- CE MATARÓ 
Diumenge 19 | 10 h | Mpal. Trinitat Vella
BÀSQUET Lliga EBA Masc.
MOLLET- MATARÓ FEIMAT
Dissabte 18 | 20 h | Pavelló Mollet

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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Primera Estatal
Masculina

Pugen a la segona 
posició, encara sense 
ser derrotats 
5a Jornada (11 de novembre)
Jolaseta - Sant Cugat ..............................3-6
Taradell - Vilafranca ..................................7-2
Alcobendas - Tordera ................................1-0
Calafell - Rivas Las Lagunas ...................6-1
Maçanet - Manlleu ....................................4-5
MATARÓ - Alpicat ....................................... 6-2
Vilanova - Sant Feliu ................................4-4

Classificació
Calafell 15; CH MATARÓ 11; Maçanet, 
Manlleu i Sant Cugat 9; Vilanova i Alco-
bendas 8; Tardell 7; Tordera 6; Vilafranca 
5; Jolaseta, Alpicat i Rivas Las Lagunas 
2; Sant Feliu 1 punt.

Viatge a Madrid
Aquest diumenge a les 13:15 els 
mataronins juguen a la pista del Rivas 
Las Lagunas, que ha pujat de categoria 
aquesta temporada i de moment encara 
no coneix la victòria, sumant dos em-
pats i tres derrotes en les cinc primeres 
jornades. Una bona ocasió pels homes 
de Quim López per refermar-se a la part 
alta de la taula.

Amb el primer lloc 
del grup gairebé a la 
butxaca
9a Jornada (11 de novembre)
Lloret - Igualada ........................................ 2-2
Noia - MATARÓ ............................................ 2-4
Cerdanyola B - Vilassar ............................6-1
Manlleu B - Palau Plegamans B ............. 4-3

Classificació grup A
CH MATARÓ 27; Cerdanyola B i Palau 
Plegamans B 18; Igualada 16; Manlleu 15; 
Lloret 7; Vilassar 6; Noia 0.

Tot un repte a Palau de Plegamans
Aquest dissabte 18 a les 12:15 el Mataró 
té un repte complicat per intentar 
mantenir la seva gran ratxa de victòries, 
ja que juguen amb el filial del Palau, 
que a Mataró ja va plantar cara amb 
un resultat final de 4-3. Si es pot veure 
la millor versió de l'equip d'Albert Bou, 
segur que ho poden aconseguir.

L’Alpicat es va posar 0-2, però 
els homes de Quim López van 
saber reaccionar i fer-se amb 
el partit

El CH Mataró va imposar-se a l’Al-
picat de Lleida, tot i un mal inici en 
el que van encaixar un gol ràpid 
de contraatac. Els visitants es van 
tancar en una defensa en rombe, i 
els mataronins van tenir problemes 
inicialment per crear perill. Després 
d’una blava a Grané els visitants 
van fer el 0-2 del penal resultant, 

però al tram final de la primera 
meitat va arribar la reacció local, 
capgirant el marcador abans del 
descans gràcies als gols de Lladó 
i Cantero per partida doble, l’últim 
de penal.

A la represa el Mataró va mantenir 
el seu domini ampliant l’avantatge 
poc a poc, als nou minuts arribava el 
4-2 marcat per Lladó després d’una 
gran triangulació de tot l’equip. El 
5-2 el va fer Florenza tres minuts 
més tard, un golàs sortint de dar-
rere la porteria i clavant-la a l’es-
caire. El 6-2 definitiu també el va 
fer Florenza, finalitzant una altra 
jugada de tiralínies de tot l’equip.

Victòria i a posicions d'ascens. | D.F

6  MIS IBÉRICA MATARÓ

2  ALPICAT LLEIDA.CAT

CH MATARÓ: Sergi Grané, Jordi Bar-
trés, Eric Florenza (2), David Montero 
i Oriol Lladó (2) equip inicial;  Pablo 
Fernàndez, Guillem Molist, Àlex Cantero 
(2) i Àlex Mañé (ps).

Remuntada del Mis Ibérica CH 
Mataró per continuar imbatut 

Nac. Catalana F.

A la pista del Noia, l’equip 
d’Albert Bou va trencar el par-
tit en cinc minuts a la segona 
meitat  

En el partit avançat a divendres 
10 de novembre, el Club Hoquei 
Mataró es presentava a Sant 
Sadurní d’Anoia amb les baixes 
de Marta Mompart i Marta Soler. 
Florenza va fer el 0-1 per les ma-
taronines, però abans del descans 
el Noia va empatar, segellant una 
primera meitat amb un joc molt 
espès i el rival molt tancat a la 
seva àrea, posant molts problemes 

a l'atac visitant per crear perill.
A la represa les mataronines van 

saber trencar el matx en cinc mi-
nuts, amb tres gols consecutius de 
Florenza per partida doble i Canal. 
Amb el partit resolt es va tornar a 
perdre ritme, i a poc pel final les lo-
cals van fer el 2-4 definitiu. Destacar 
el debut amb el primer equip d'Aina 
Lleonart. Amb aquesta victòria ja 
en van nou en nou jornades de lli-
ga, un ple que confirma al Mataró 
com a favorit a l'ascens.

2  CE NOIA 

4  CH MATARÓ

CH MATARÓ: Ariadna Escalas i Paula 
Lladó (portera suplent); Carla Naranjo, 
Ariadna Chiva, Júlia Canal (1), Anna 
Fontdeglòria, Aina Florenza (3) i Aina 
Lleonart.

9 de 9 per les mataronines. | ARXIU

El CH Mataró suma la 9a victòria
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Manel Núñez va fer 5 gols. | D.FERRER

30 MORVEDRE

27 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Laia Argelich i 
Marta Espejo porteres; Sandra Fargas 
(6), Irene Hernàndez (2), Isa Latorre, 
Ona Muñoz (5), Clara Poo (8), Maria 
Murillo (1), Ivet Rodríguez (1), Saray 
Romero, Clàudia Ruiz (3), Marina Seda i 
Zara Verdugo (1).
PARCIALS CADA 5': 3-3, 6-5, 9-7, 11-7, 
13-9, 14-11 descans; 17-14, 19-17, 21-19, 
25-20, 27-24, 30-27.

28 S. EST. SESROVIRES

20 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Julian Felenbok i Quico 
Sola porters; Jan Bonamusa (3), Beren-
guer Chiva, Bernat Muñoz (3), Manel 
Núñez (5), Oriol Prat (1), Jaume Pujol (1), 
Ruben Tardío (2), Oriol Vaqué (3), Eric 
Zambrano (2), Lluís Plaza, Pol Colomer.
PARCIALS CADA 5': 2-2, 3-3, 7-4, 9-6, 
11-7, 12-10 descans; 14-13, 17-14, 17-16, 
21-16, 23-16, 28-20.

DH PLATA
Femenina

Gran partit el realitzat per l'equip 
de Rosi Hernández a Sagunt a la 
pista del Morvedre davant el líder 
de la Divisió de Plata Estatal i can-
didat a l'ascens a la Divisió d'Honor. 

A la primera part l'equip local 
va agafar el control per arribar al 
descans amb tres gols d'avantat-
ge (14-11). 

A la represa el Joventut, amb 
un gran treball col·lectiu davant 
la millor defensa de la lliga, va re-
duir la diferència a un gol (18-17). 
Però una nova ratxa de bon joc 
local va portar el marcador a un 
27-21 que semblava deixar decidir 

Les valencianes no fallen
10a jornada (11 novembre)
Mislata- Sant Joan Despí ................24-20
Dominicos- Sant Quirze ....................19-27
Morvedre - JH MATARÓ ....................30-27
La Salud Tenerife- Elda.................... 24-22
OAR Gràcia - Agustinos ...................26-29
Lleidatana - La Roca..........................24-31
Amposta - Sant Vicenç ....................23-29
Classificació
Morvedre i Mislata 19; Elda 14; La Salud 
Tenerife 12, Sant Vicenç, Sant Quirze 
OAR Gràcia 10, La Roca 9; JH MATARÓ i 
Agustinos 8, Lleidatana i S.Joan Despí 
6; Amposta 4; Dominicos Zaragoza 3.

Es cosa de tres
9a jornada (11 novembre) 
Sant Martí Adr. - OAR Gràcia ..........32-22
Esplugues - Sant Cugat ...................28-35
Sant Vicenç- S.Est.Palautordera .....31-21
Bordils B- La Roca .............................. 17-23
Sant Quirze - Sarrià ..........................38-33
Montcada- Sant Joan Despí ...........29-25
Sesrovires - JH MATARÓ ................. 28-20
Palautordera- Granollers B ........ajornat
Classificació 
Sant Quirze, Sant Martí 18; Sesrovires 17, 
La Roca 12; Granollers B 11; Esplugues i 
OAR Gràcia 10, Montcada 8; Sant Vicenç i 
Sant Cugat 7; Sant Joan Despí 6; Sarrià, 
Palautordera 5; JOVENTUT MATARÓ 4, 
Bordils B i S.Est. Palaut. 2.

DISSABTE DOBLE DUEL CONTRA 
L'HANDBOL SANT QUIRZE
El dissabte gran jornada al Pavelló Te-
resa Maria Roca amb doble duel contra 
el Sant Quirze, a les 18 hores el masculí 
i a les 20:15 el femení. La temporada 
passada els resultats van ser 25-33 i 
35-26 respectivament.

ALTRES RESULTATS
2a Catalana Masc: JHM B - Sesrovires B 
28-32; Ègara- Llavaneres Caldes d'Estrac 
27-25; 1a Cat. Fem.: Cerdanyola- Llava-
neres Caldes 27-19; 4a Cat. Sènior: Gavà 
C- Llavaneres Atlètic 19-22; Juv. Masc.: 
JHM- Fornellas 33-29; Juv. Fem: JHM- 
S.Joan Despí B 23-21; Cadet Mas.: Liceo 
Fr. - JHM 30-29;  Cadet fem: Sant Llorenç- 
JHM 19-25.

Fan un gran partit a la pista del 
líder de la Divisió Plata

L'equip de Jordi Fernàndez, que ar-
rossega moltes baixes importants, 
va fer un gran partit a la pista del 
Sesrovires, un equip reforçat, que 
està imbatut en tercer lloc de la clas-
sificació, i que opta a jugar les fases 
d'ascens a Divisió Plata. 

L'equip groc-i-negre va frenar la 
sortida local, amb una gran defen-
sa, i va marxar al descans perdent 
de només dos gols. A l'equador de 
la segona part el Joventut només 
perdia d'un gol, però un parcial de 
6 a 0 ja va trencar el partit a favor 
de l'equip sesrovirenc. 

el matx, però l'equip mataroní no 
es va rendir i es va posar a un gol 
(27-26), obligant al líder a treure 
el millor del seu joc per guanyar.

 Resisteixen tres quarts de partit

Donen la cara a Sagunt. | BM MORVEDRE

1a Estatal Masc.
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15 LA SIRENA CNM

10 MEDITERRANI

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz i Júlia Àvila porteres; Laura 
Vicente (1), Marina Zablith (1), Helena 
Lloret (1), Clàudia Abad, Júlia Soler, 
Clara Cambray (2), Ciara Gibson (2), 
Marta Bach (4), Liana Dance (1), Ema 
Carevic (2), Carla Graupera (1)
PARCIALS: 5-0, 5-0, 4-5, 1-5.

DIV. D'HONOR       
Femenina

L'equip mataroní va exhi-
bir-se i després es va relaxar

L'equip de La Sirena CN Mataró va 
guanyar el partit de la quarta jor-
nada de la Divisió d'Honor davant 
el Mediterrani de forma còmoda i 
se situa en tercer lloc.

L'equip de Florin Bonca va fer 
dos primers quarts sensacionals 
passant per damunt de l'equip bar-
celoní i després de dos parcials de 
5-0 va arribar al descans amb un 
inesperat 10-0, ja que s'esperava 
que el "Medi", tot i ser inferior, do-
naria molta guerra. Cal destacar el 
molt bon aprofitament de les juga-
des de superioritat de l'equip local.

Dos per davant
4a jornada (12 novembre)
LA SIRENA CNM - Mediterrani ......... 15-10
Dos Hermanas- Moscardó .................9-12
Zaragoza- Rubí ......................................14-8
Sant Andreu- Sant Feliu .....................16-5
Terrassa- Sabadell ..............................6-23

Classificació 
Sabadell i Sant Andreu 12, LA SIRENA 
CNM, Terrassa 9, Mediterrani i Zarago-
za 6; Moscardó 3, Dos Hermanas i Rubí 
1; Sant Feliu 0.

5a jornada (18 novembre)
Sant Andreu - LA SIRENA CNM (DS 18 h)

Un partit difícil i important
L'equip de La Sirena es desplaça el 
dissabte a la piscina del Sant Andreu, 
un equip que ara mateix està imbatut 
i que deu tenir moltes ganes a l'equip 
mataroní, que ja l'ha superat dues 
vegades aquesta temporada a les 
semifinals de la Copa Catalunya i de 
la Supercopa, però amb marcadors 
ajustats de 7-5 i 8-7. I ara juguen a 
casa seva...
Allà a la piscina Pere Serrat la tempo-
rada passada La Sirena hi va guanyar 
per 7-8 a la fase regular i per 6-9 al 
"play-off".

Domina el Barceloneta
6a jornada (11 novembre)
Canoe - Sant Andreu ............................6-5
Echeyde Tenerife - Barceloneta ....... 1-22
Mediterrani - Catalunya .....................15-7
Sabadell - Terrassa ............................... 5-7
Molins - QUADIS CNM  ........................5-23
CN Barcelona- Navarra  .......................9-6

Classificació 
Barceloneta 18; Terrassa 16; Sabadell 
12; QUADIS CN MATARÓ 11; CN Barcelona 
i Canoe 10; Mediterrani 8, Sant Andreu 
7; Navarra 4; Catalunya 3; Echeyde 
Tenerife 2, Molins 1.
Toca descansar
La propera jornada es jugarà el dia 
25 de novembre i el Quadis rebrà el 
Mediterrani.

Continuen en tercera posició. | D.F

Després en els dos darrers quarts 
l'equip de Sants va treure l'orgull i 
va maquillar el resultat davant una 
certa relaxació local, sobretot en un 
darrer quart que va fer que el par-
tit acabés amb un regust una mica 
amarg pel darrer parcial d'1 a 5.

Div.Honor Masc.Triomf amb rècord a Molins de Rei

5  MOLINS DE REI

23 QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich (2), Josep Puig (4), Loste 
(1), Víctor Fernàndez (2), Edu Mínguez 
(3), Lluc Bertran (3), Samu Ruiz, Àlex 
Codina (3), Pol Barbena (1), Albert Meri-
no (1), Germán Yáñez (3), Casabella.
PARCIALS: 1-7, 0-7, 2-5, 2-4.

El Quadis va fer el seu millor 
registre de gols com a visitant

El Quadis CN Mataró es va impo-
sar amb gran facilitat a la piscina 
del Molins de Rei fent una gran 
demostració de superioritat i de 
capacitat golejadora. 

L'equip va sortir molt mentalit-
zat i al descans ho tenia tot resolt 
amb un 1-14 al marcador. Això va 
servir perquè Beto Fernàndez po-
gués posar a tot l'equip sencer de 
joves i tot i això es van guanyar la 
resta de parcials. 

El registre de 23 gols és el màxim 
assolit per l'equip mataroní en tota 
la seva història a la Divisió d'Honor 
jugant com a visitant i el tercer 

millor global, superat només per un 
26-10 davant el Sevilla (temporada 
2008-09) i un 24-3 davant el Túria 
de València (temporada 2011-12). I 
també és l'anotació més alta que 
ha fet qualsevol equip en la present 
edició de la Divisió d'Honor.

Fan dos primers quarts 
perfectes davant el "Medi"
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L'AA Catalunya es va imposar 
en el Campionat de Catalunya 
de relleus mixtos 4x2 km

Diumenge es va disputar al Circuit 
de Cros Permanent de Mataró 
la 48a edició del Cros Ciutat de 
Mataró sota l'organització, perfec-
ta com sempre, del Grup Atletisme 
Lluïsos Mataró.

Ezzaydouni i Sosa van ser 
els guanyadors
En la prova sènior masculina el gua-
nyador va ser Ibrahim Ezzaydouni 
(FC Barcelona) amb un temps de 
23:54, per davant de Mohamed 
Azzouz (Cornellà Atlètic) i Albert 
Nogueras (L'Hospitalet). El primer 
mataroní classificat va ser Enrique 
Luque (Ríos Running) amb 25:04.

El Quadis CN Mataró torna a 
jugar després de l'ajornament 
de fa dues setmanes i el des-
cans d'aquesta última

Després de dues jornades de des-
cans l'equip del Quadis CN Mataró 
torna a la competició de la Divisió 
d'Honor i ho fa amb doble enfron-
tament. El dissabte a les 18 hores 
ho farà a Badalona davant un equip 
amb el que està igualat a punts i el 

En categoria femenina va gua-
nyar Mireia Sosa (Xafatoll) amb 
21:26, per davant de Nída Borget 
(Granollers) i Remedios Carrasco 
(L'Hospitalet). Esther Tomàs (CA 
Laietània) va arribar en 5è lloc 
amb 23:34.

Dos guanyadors del GA Lluïsos 
i un del CA Laietània
Van participar-hi 155 atletes del 
club organitzador i van pujar al més 
alt del podi Nicola Rivolta en sub-14 
i Maria Helena Gaeta en màsters 
B. I també van pujar al podi Ana 
Ester Fidalgo 3a en màster B, Clara 
Hernàndez 2a en màster A i Max 
Ordoyo 2n en sub-12. També van 
obtenir sis triomfs en les classifi-
cacions per equips.

Una imatge de la matinal. | SALVA POU / ATLETISME CATALÀ

El Quadis torna a competir. | ARXIU

Se celebra amb èxit la 48a edició 
del Cros Ciutat de Mataró

Torna la Divisió d'Honor de tennis 
taula amb doble cita

diumenge a les 11 hores a les instal-
lacions del complex Joan Serra 
on rebrà el Ripollet, un equip que 
és cuer amb zero punts a la taula 
classificatòria.

L'equip del Quadis ara és cin-
què amb 8 punts, però té la ma-
teixa puntuació que el tercer, el 
Badalona, i el quart, l'Olot, i té un 
partit menys jugat. Per davant amb 
10 punts hi ha l'Assa Alicante (tam-
bé amb un partit menys i imbatut) i 
l'Hispalis de Sevilla, que com l'equip 
mataroní ha perdut un sol partit.

Per part del CA Laietània Guillem 
Serra es va imposar en la catego-
ria sub-12.

L'AA Catalunya campió de 
Catalunya de relleus 4x2 km 
mixtes
També es va disputar el Campionat 
de Catalunya de relleus 4x2 km 
mixtes i el campió va ser l'equip 
de l'AA Catalunya amb un temps 
de 23:55. L'equip del GA Lluïsos 
format per Albert López, Betània 
Duarte, Abdel El Harrak i Natàlia 
Rodríguez, va acabar en vuitè lloc 
amb 25:57.

Nicola Rivolta. | GA LLUISOS

L'AA Catalunya al podi. | CEDIDA
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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 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00hDe lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00hSábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

LA COCINA DE TUS SUEÑOS
YA ES POSIBLE!

Distribuidor Ofi cial
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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. Pla d’en Boet MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet 
T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

LA COCINA DE TUS SUEÑOS
YA ES POSIBLE!

Confía en los
profesionales

Confía en

Diseñamos tu
cocina a medida
Presupuesto sin 
compromiso
Asesoramiento 
técnico
Servicio de
montaje
Financiación
a medida Distribuidor Ofi cial
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Els equips abans del partit. | CEDIDA

Remuntada incompleta. | ARXIU

Diumenge passat el Futsal Aliança 
Mataró va empatar a casa davant 
el FS Cerdanyola, un rival directe 
per la permanència. Els mataronins 
no van fer un bon partit i fins i tot 
van donar mostres de cansament, 
però tot i haver de remuntar un 
1 a 3 en contra, els vermells van 
gaudir d’ocasions en els darrers 
instants per emportar-se els tres 
punts. Al final un punt davant un 

rival directe que sap a poc i que 
no allunya del tot els mataronins 
de la zona baixa. 

L'Aliança Mataró no pot passar de 
l'empat davant del Cerdanyola

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
El Manresa continua 
com a líder en solitari
10a jornada (11 i 12 de novembre)
ALIANÇA MATARÓ -Cerdanyola .......... 3-3
Dènia - Pallejà ........................................ 4-7
CN Sabadell - Salou ............................ 10-4
Catgas "B" - Castelldefels ..................3-5
Escola Pia - Manresa  ...........................4-4
Hospitalet - La Unión ...........................5-4
Linyola - Barceloneta ........................... 4-7
Floresta - CANET ....................................4-5

Classificació 
Manresa, 24; Pallejà, Castelldefels i 
Hospitalet, 22; CN Sabadell, 21; Catgas 
"B", 20; Escola Pia, Barceloneta i Salou, 
15; ALIANÇA MATARÓ (-1 partit), CANET 
i Cerdanyola, 10; Floresta i Dènia, 7; La 
Unión, 4; i Linyola (-1 partit),

11a jornada (18 i 19 de novembre)
El Futsal Aliança Mataró tornarà a ju-
gar a casa, aquest cop contra el Dènia 
el dissabte 18 a les 16h al Teresa Maria 
Roca, en una bona ocasió per sumar 
una victòria i posar distància amb un 
rival de la part baixa de la taula.

L'SPALL CFS Ciutat de Mataró 
guanya el derbi maresmenc de 3a

Nova victòria del SPALL CFS Ciutat 
de Mataró i ja és la quarta seguida. 
Els nois de Joan Serra aconseguei-
xen el lideratge de la Tercera Divisió 
nacional després de guanyar per 
2-1 al Sant Joan de Vilassar.

En un partit marcat per la igual-
tat, els mataronins van estar més 
encertats de cara a porteria i van 

3A DIVISIÓ
GRUP 1
L'SPALL CFS Mataró 
és líder empatat amb 
Ripollet i Montsant
8a jornada (11 i 12 de novembre)
Vacarisses - Castellar .......................... 5-2
Studi Barcelona - F. Esp. Grama ......... 1-3
Sant Cugat - Montcada ........................ 4-2
PREMIÀ MAR - Lloret ............................. 5-3
Vallseca - Ripollet .................................8-5
SPALL MATARÓ - S. JOAN VILASSAR .. 2-1
Isur - Montsant ...................................... 4-2
Arrels - Lliçà d'Amunt ...........................5-1

Classificació 
SPALL MATARÓ, Ripollet i Montsant, 18; 
Isur, 16; Fund. Esp. Grama, 15; Vacarisses, 
14; Montcada, 13; Vallseca, 11; Studi 
Barcelona, Lloret, Lliçà d'Amunt, Arrels, 
Sant Cugat i PREMIÀ MAR, 9; SANT JOAN 
VILASSAR, 8; i Castellar, 1.

9a jornada (18 de novembre)
Sant Cugat - SPALL MATARÓ......... 18:45h

3  ALIANÇA MATARÓ

3  CERDANYOLA

ALIANÇA MATARÓ: Isaac Fernandez, 
Abdyck Gómez, Azhar Chiheb, Eric Izquier-
do, Cristian Villarin, Carlos Villarin, Amar 
Ceeesay, Alex del Barco, Pol Novo, Oriol 
López, Mahamadu Ceesay i Pol Tolrà.

2  SPALL CFS MATARÓ

1  SANT JOAN VILASSAR

SPALL CFS MATARÓ: Sánchez (porter), 
Álvarez (1), Carmona (1), Macias (1), Capilla 
(2) –cinc inicial- Bailo (1), El Merrouni (1), 
Aledo (2), Moreno, Robles (1) i Tejedor (ps).

saber defensar amb encert l'atac de 
5 que als últims minuts van aplicar 
els vilassarencs.
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Espectacular remuntada groga. | D.F

El conjunt de Charly Giralt 
aconsegueix la victòria 
gràcies a un últim quart 
espectacular

El Mataró Feimat volia acabar amb 
la mala ratxa que els havia portat 
a encaixar tres derrotes consecu-
tives, però per la seva posada en 
escena semblava que la derrota 
estava molt més a prop de la vic-
tòria, amb un primer quart on van 
encaixar un contundent parcial de 7 
a 22. Un marcador que es va man-
tenir durant els 3 primers quarts

Però quan el partit semblava més 
perdut, va arribar la reacció dels 
mataronins, anotant 32 punts a l'úl-
tim quart i vencent davant l'alegria 
dels aficionats que eren al Mora.

84 COLLBLANC

67 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (2), Dra-
keford (17), Canals, Hermoso (5), Naharro 
(7), Franch (4), Corella (14), Mañes (12) i 
Forcada (6). 15 de 37 en tirs de 2, 9 de 24 
en tirs de 3 i 10 de 18 en tirs lliures.

PARCIALS: 17-24, 26-6, 23-19 i 18-16.

Nova derrota del Mataró Parc Boet

El Mataró Feimat trenca la mala 
ratxa imposant-se a l’Olivar

Els mataronins comencen bé 
però s’ensorren al segon quart 

El Mataró Parc Boet jugava a 
Collblanc intentant donar la sor-
presa i tornar al camí de la victòria, 
però tot i començar molt bé, els 
visitants van acabar imposant-se 
gràcies a un gran segon quart que 

els va permetre jugar amb una ren-
da bastant còmoda.

A la segona part, els intents ta-
ronges de remuntar no van ser sufi-
cients, en un enfrontament igualat 
que els locals van saber controlar 
en tot moment, aconseguint el 84 
a 67 definitiu, que no els permet 
allunyar-se de la zona baixa.

LLIGA EBA 
- Grup C - B

Empat de 5 equips a la 
primera posició
8a jornada (11 i 12 de novembre)
Vic - Igualada .................................... 86-83
Andorra "B" - Castellbisbal ............57-68
JAC Sants - Mollet ............................ 64-66
MATARÓ FEIMAT - Olivar ..................82-79
Palma - Cerdanyola .........................88-66
Cornellà - Pardinyes Lleida ........... 69-65
Salt - Valls ........................................... 55-91

Classificació 
Vic, Valls, Pardinyes-Lleida, Palma i 
Mollet, 14; Igualada i MATARÓ FEIMAT, 13; 
Olivar, Cornellà, Salt, Castellbisbal i Cer-
danyola, 11; JAC Sants, 9; i Andorra "B", 8.
 
9a jornada (18 i 19 de novembre)
El Mataró Feimat tindrà un partit de pri-
mer nivell aquest cap de setmana quan 
el dissabte visiti la pista del Mollet a les 
20h, un dels cinc equips que ocupen la 
primera posició de la taula -junt amb 
Vic, Valls, Pardinyes- Lleida i Palma- i a 
només una sola victòria de diferència 
dels mataronins, que podrien tornar a 
ocupar les posicions capdavanteres.

El Masnou continua 
líder en solitari 
8a jornada (11 i 12 de novembre)
ARENYS - Sant Adrià ......................... 74-77
Barberà - Girona ................................ 73-81
Sant Josep - Tortosa .......................102-76 
Roser - Menorca ................................66-75
Collblanc - MATARÓ PARC BOET .... 84-67
Tarragona - EL MASNOU ................. 82-86
Quart - Castelldefels ........................88-76

Classificació 
EL MASNOU, 14; Sant Adrià i Girona, 
13; Collblanc (-1 partit), Tarragona (-1 
partit), Sant Josep (-1 partit), ARENYS i 
Menorca, 12; Quart (-1 partit), Castellde-
fels, MATARÓ PARC BOET i Tortosa, 11; i 
Barberà i Roser, 9.

9a Jornada (18 i 19 de novembre)
El Mataró Parc Boet rebrà aquest 
dissabte 18 de novembre a les 20h la 
visita del Tarragona, un equip que ocupa 
la part alta de la taula amb 5 victòries i 
2 derrotes.

- Grup C - A

82 MATARÓ FEIMAT

79 OLIVAR

MATARÓ FEIMAT: Solé (6), Guallar (2), 
Serratacó (23), Cabrera (14), Rodríguez 
(2), Ventura (4), Ariño (20), Romero (9), 
Teixidó, Espiga i Tardio (2). 24/43 en tirs 
de 2, 7/22 en tirs de 3/13 de 14 en tirs d'1.

PARCIALS: 10-27, 17-15, 18-17 i 26-18.

Nova derrota dels taronges. | ARXIU
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Victòria contundent. | D.F

El Gress Platges de Mataró va su-
mar la seva segona victòria  con-
secutiva, aquest cop també de for-
ma molt contundent davant del 
Bàsquet Molins, en un partit que 
no va tenir història, amb el conjunt 

d'Adrià Castejón dominant des del 
primer quart, anul·lant completa-
ment les seves rivals. 

El domini va ser tal que les grogues 
es van imposar als quatre quarts, 
ajustant la zona alta de la taula.

C. CATALUNYA 
- GRUP 2 -

L'Hospitalet és el líder 
en solitari al final de 
la primera volta de la 
competició
9a jornada (11 i 12 de novembre)
M. P. D. D. BOET - Gramenet............ 52-55
Roser - Igualada ................................67-69
Viladecans - Banyoles.....................60-56
GRESS PL. MATARÓ - Molins ........... 42-45
Descansa: Hospitalet

Classificació 
Hospitalet, 15; Gramenet, Viladecans i 
MATARÓ PARC DORI DORI BOET, 14; GRESS 
PLATGES DE MATARÓ, 13; Igualada i Roser, 
10; i Banyoles i Molins, 9.

10a jornada (18 i 19 de novembre)
Comença la segona volta i el Gress Plat-
ges de Mataró ho tornarà a fer a casa, 
al Josep Mora, aquest dissabte a les 
19:30h quan s'enfrontarà al Bencriada 
Banyoles, un rival que és el cuer del 
grup i a qui s'hauria de vèncer si es vol 
seguir aspirant a ocupar la part alta de 
la classificació i passar al grup d'ascens. 
El Mataró Parc Dori Dori Boet, per la 
seva banda, començarà la segona volta 
jugant a la pista del Roser barceloní, a 
qui ja va guanyar a la primera volta, el 
diumenge 19 a les 12:15h del migdia. Les 
mataronines esperen que la derrota 
d'aquest cap de setmana finalitzi ja i 
poder marxar a la jornada de descans 
amb la tranquil·litat de la victòria.

Exhibició del Gress Platges de 
Mataró davant del Molins

52  M. PARC DORI D. BOET

55  DRAFT GRAMENET

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: 
Jones (8), Gibert, Chacón (13), Barbena 
(3), Graupera, Solé, Rovira (2), Ruano 
(8), Massuet (6) i Jiménez (12). 8 de 30 
en tirs 2, 8 de 19 en tirs de 3 i 12 de 16 
en tirs lliures.

PARCIALS: 13-11, 13-15, 3-12 i 23-17.

Partidàs aquest passat cap de set-
mana a l’Eusebi Millán on el Mataró 
Parc Boet buscava vèncer el Draft 
Gramenet per poder situar-se en 
primera posició, empatat amb l’Hos-
pitalet. Però al final no va poder ser, 
en un partit marcat per la igualtat. 

Un enfrontament que no es va re-
soldre fins als últims segons, on les 
mataronines van intentar remuntar 
sense sort la diferència visitant.

i fins i tot van poder guanyar un 
set, però la superioritat del rival 
es va fer evident en les fases més 
importants de l’encontre.

Els parcials per al global final 
de 3-1 van ser de 25-16, 16-25, 25-
10 i 25-22.

Victòria de l’equip masculí
L’equip masculí va guanyar per un 
ajustat 3 a 2 davant el Terrassa, en 
un partit que va tenir 3 fases ben 
diferenciades, amb parcials de 25-
23, 25-12, 22-25, 25-27 i 15-9.

75  GRESS P. DE MATARÓ

45 BÀSQUET MOLINS

GRESS PLATGES DE MATARÓ: 
Gómez (9), Cuní (8), Balmes, Coll (15), 
Magriñá (9), del Moral (3), Harris (9), 
Washington (7), Milla (9) i Murat (6). 18 
de 47 en tirs de 2, 11 de 24 en tirs de 3 i 
6 de 13 en tirs lliures.

PARCIALS: 15-4, 23-16, 20-14 i 17-11.

L'UEC LG Mataró perd en el seu 
desplaçament a les Canàries

El Gramenet s’imposa al Boet

Nova derrota de l’equip femení del 
Club Voleibol Mataró a la primera 
divisió estatal en el seu desplaça-
ment a les Illes Canàries, per jugar 
a la pista de l’IBSA Las Palmas, en 
el que era tot un repte esportiu i 
social per a l’entitat.

A nivell esportiu, l’equip va de-
mostrar que encara està lluny per 
poder lluitar amb aquells clubs 
que estan més que consolidats a 
la competició. Les noies que en-
trena Agustín Correa van plantar 
cara en algunes fases del partit 
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el Esporttot FUTBOL

1  CE MATARÓ

3  DISTRICTE 030 CE

CE MATARÓ: Pol Andiñach, Víctor 
Yustos, Kiku, Sergio López (Tapha 60'), 
Marcel (Bustos 76'), Isma (Dani 76'), 
Sergi Sànchez, Bargalló, Rodri (Ricky 
60'), Àlex (Sergio Palanco 60') i Aitor.
GOLS: 7' Llobet (0-1); 14' Aznar (0-2); 
26' Aznar (0-3); 82' PALANCO de penal 
(1-3).

SEGONA
CATALANA

El Mataró va arribar al descans 
amb un 0-3 advers

El CE Mataró, que la setmana pas-
sada ja va estar a punt de perdre 
a casa, va patir la primera derrota 
de la temporada a camp propi en 
un partit decidit a la primera part. 

En els primers 45 minuts l'equip 
andreuenc va superar completa-
ment l'equip local, que no tenia els 
seus dos homes "forts" del centre 
del camp com són Parri i Fiti. Els 
visitants van marcar dos gols abans 
del quart d'hora de joc en dues ju-
gades en les quals la defensa local 
no va estar encertada. I abans de la 
mitja hora Aznar, que ja havia fet 
el segon d'un bon xut, va aprofitar 
una errada defensiva per enganxar 
una altra volea davant la qual Pol 
no va poder fer res.

El partit es va trencar comple-
tament. El Mataró va tenir ocasi-
ons d'Isma, Aitor i Àlex, amb un 
xut al pal, però també els barce-
lonins van continuar creant perill 

Queden dos a dalt

11a jornada (12 novembre)

Europa B - Besós BV .................................. 3-1
CE MATARÓ - Districte 030 CE  ................ 1-3
Sant Adrià- Piferrer ...................................0-1
Parc- Canyelles ........................................... 1-2
S.Andreu de la Barca - HERMES.............. 3-1
Montcada - Sarrià ......................................0-1
SANT POL- Guineueta ................................1-0
LLAVANERES - ARGENTONA .....................0-3
Llefià- MASNOU ...........................................1-0

Classificació 
Europa B, Districte 030 CE 24; CE MATARÓ 
i Guineueta 21; SANT POL, Llefià 20; MAS-
NOU 19; ARGENTONA 18; Sarrià 16; Besós 
BV 15; Montcada 14; Canyelles 13, Parc 11; 
LLAVANERES, Hermes i S.Andreu Barca 9; 
Piferrer 7, Sant Adrià 4.

12a jornada (18/19 novembre)
Besós BV- CE MATARÓ (DG 10 h)
SANT POL (DG 12 h)
Sarrià- LLAVANERES (DS 18 h)
ARGENTONA- Europa B (DS 17 h)
HERMES - Llefià (DG 12:30 h)
MASNOU- Sant Adrià (DG 12 h)

Visiten un camp imbatut
EL CE Mataró visita el Municipal de la 
Trinitat Vella on la temporada passada 
només va poder empatar-hi a 2 gols. 
Aquesta temporada l'equip local encara 
no hi ha perdut, tot i que ha cedit dos 
empats, amb el que no serà gens fàcil 
pels homes d'Alberto Aybar retornar 
al camí del triomf. També gran partit a 
Argentona, on reben el líder.

RESULTATS DE LA BASE 
PREFERENT JUVENIL.- CEM A- Premià 3-1; 
Sabadell- CEM B 2-2; PREF. CADET.- CEM- 
Europa 2-3; DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL.- 
Manresa- CEM 0-1.

Primer empat del Molinos
La UD Molinos va cedir el primer empat 
de la temporada al camp de l'Incresa per 
un resultat de 2-2.
El CE Mataró va ajornar el seu partit al 
camp del Bufalà, però tot i això és líder 
amb 12 punts, seguit del Molinos que en 
té 10 però amb un partit menys jugat.

 Dia negre per al líder que cau a 
casa davant un rival directe

al contraatac, però el marcador ja 
no es va moure.

A la represa l'equip groc-i-negre 
ho va intentar a base de punt d'ho-
nor. De seguida Aitor en un xut 
llunyà i Isma en una rematada de 
cap van fer lluir el porter visitant, 
i també Dani després de gran ju-
gada personal. Però no era el dia 
de l'equip groc-i-negre, que només 
va poder marcar de penal a falta 
de vuit minuts per acabar.

Arran d'aquest penal hi va haver 
una forta tangana que va acabar 
amb l'expulsió de Bargalló i d'un 
jugador visitant.

2a Catalana Fem.

Dura derrota a casa. | D.F
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TERCERA
CATALANA
El líder no falla
11a jornada (12 novembre)
CIRERA - LA LLÀNTIA .................................6-1
Cabrils - MOLINOS ...................................... 2-1
Lloreda - ROCAFONDA ...............................1-0
Santvicentí - La Salut............................... 2-3
Young Talent - Premià Dalt ...................... 2-1
Pomar - Vilassar B ..................................... 3-1
Singuerlín - Poble Sec .............................2-0
MATARONESA - Calella ............................... 2-1
PLA D'EN BOET - Arenys Mar ...................4-1

Classificació 
Young Talent 27, Singuerlín 25; CIRERA. 
MOLINOS i Cabrils 22; Lloreda 18; LA 
LLÀNTIA i Arenys Mar 17;  Poble Sec 16; 
Santvicentí 15; Premià Dalt, La Salut i MA-
TARONESA 13, Calella 9; Pomar 8; Vilassar 
Mar B , PLA D'EN BOET i ROCAFONDA 7.

12a jornada (18/19 novembre)
Vilassar B- PLA BOET  (DS 16 h) 
Arenys Mar - MATARONESA  (DG 12 h) 
MOLINOS - Singuerlín (DG 12 h)
ROCAFONDA- Santvicentí (DG 12 h)
La Salut- CIRERA (DG 12:15 h)
LA LLÀNTIA - Cabrils (DG 12:15 h) 

Jornada sense derbis
Aquest cap de setmana no hi ha 
derbis locals però sí tres bons partits 
destacant el que es jugarà al Municipal 
de Vista Alegre-Molins, on reben tot 
un clàssic com és el Singuerlín, actual 
segon classificat. A Rocafonda reben el 
Santvicentí i a La Llàntia al Cabrils.

AELL Cerdanyola líder
8a jornada (12 novembre)
Tiana- ROCAFONDA B  ...............................0-1
Sant Pol B-AEiLL CERDANYOLA .............. 2-5
JUVENTUS - Dosrius ..................................1-0
Alella- JUVESPORT  .................................... 2-1 
Canet- MOLINOS B ...................................... 1-2
Classificació
CERDANYOLA AEiLL 19; Premià Dalt C 18; 
Tiana 15; JUVESPORT 13; ROCAFONDA B i 
JUVENTUS 12; Canet 10; Pineda, Alella i 
MOLINOS B 9; Sant Pol B 4; MATARÓ ATH. i 
Dosrius, 3; Arenys Munt 0.

Aquest cap de setmana destaquem el 
partit del líder, que rep l'Alella dissabte a 
les 17 hores al Camí del Mig.

El Cirera goleja en el derbi el dia 
de la seva presentació

6  CIRERA

1  LA LLÀNTIA

CIRERA: Jan, Isaac, Ximillo, Albertito, 
Romero (Joan 73'), Joel (Matas 66'), 
Yustos (Baba 75'), Kaddour, Othman 
(Peque 60'), Izar i Pol (Aleix 66').
LA LLÀNTIA: Carrión, Delfín, Salvia, 
Ibra (Omar 66'), Llavero, Said (Artero 
46'), Yusupah (Jerreh 46'), Vega 
(Montes 60'), Cámara, Ibu (Lamin 66'), 
Seidou.

En el dia de la presentació de tots els 
equips de l'entitat cirerenca, el primer 
equip del Cirera es va sumar a la festa amb 
golejada en el derbi local davant La Llàntia.
L'equip visitant es va avançar amb gol 
de Seidou, però la maquinària local es va 
posar a funcionar i Albertito, Izar i Othman 
van situar el 3-1 al descans. I a la represa, 
en ple festival local, Aleix, Izar –de cap a la 
sortida d'un córner– i Peque, amb un gran 
gol de vaselina, van arrodonir la golejada 
que manté als d'Antonio González a prop 
dels dos primers classificats.

Els cabrilencs es van avançar a la primera 
part. El mataroní Sergio Cobo va empatar 
a la represa, però a 9 minuts del final els 
cabrilencs van decidir el matx.

Quarta Catalana

La Mataronesa es va avançar amb gol 
d'Espín, però el Calella va empatar de 
seguida abans del descans. 
A la represa Aitor va fer el segon d'un 
gran xut des de fora de l'àrea i després els 
arlequinats van defensar amb ordre.

El Rocafonda va veure tallada la seva bona 
ratxa. L'equip badaloní va marcar prop del 
descans i després va resistir les escomeses 
de l'equip mataroní.

2  CABRILS

1  MOLINOS

MOLINOS: Ramos, Grau (García Mesa 
83'), Gorka (Sotillo 60'), Héctor, Adrià 
Artero, Abel Moreno, Manrique, Isra, R. 
Moreno (Adrián Borrego 75'), Augusto 
Campos, Keita (Sergio Cobo 46').

2  MATARONESA

1  CALELLA

MATARONESA: Pol, Navarro, Cobos 
(Cristian 81’), Aitor (Hidalgo 68’), Espin, 
Ariel, Camara, Chema (Koke 20’ (Axel 
68’) ), Nabil, Marcelo, Carlos (Ibra 46’) 
i Marcos.

1  LLOREDA

0  ROCAFONDA

ROCAFONDA: Mérida, Benguerel, 
Gerard Almazán, Bou (Touré 46'), Anas, 
Youness, Águila (Franisco 67'), Brassier, 
Dembo, Paby, Youssef.

4  PLA D'EN BOET

1  ARENYS MAR

PLA D'EN BOET: Jairo, Javi, Lluc, 
Collado, Carrasco, Valencia (Miquel 
46'), Marc Pérez, Eric, Valle (Elías 
69'), Vela (Reyes 75') i Moussa (Xavier 
Moreno 80').

Gran primera part de l'equip local, que va 
esborrar del camp un equip de la part alta 
de la taula. Vela, Moussa, per dues vegades, 
i Eric van posar el 4-0 al descans. Ja cap al 
final els arenyencs van fer el gol de l'honor. 

Recital del Cirera en el derbi enmig d'un gran ambient. | D.FERRER
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L'equip masculí ocupa la 3a 
plaça també de la 2a Divisió 
Catalana

L'equip femení de l'Iluro HC va 
aconseguir el diumenge al matí la 
seva cinquena victòria de cinc par-
tits disputats i es manté com a líder 

solitari de la 2a Divisió Catalana 
d'hockey herba.

L'equip taronja va superar el 
Júnior B, que és el tercer classi-
ficat, per 3-1. L'equip que prepara 
Salva Indurain ocupa la primera 
plaça amb 15 punts, per davant del 

L'Iluro HC segueix intractable. | DANIEL FERRER

Pedralbes amb 10. Aquest equip 
serà el proper rival de les mata-
ronines el dissabte a les 17 hores 
a Barcelona.

El sènior masculí A de l'Iluro 
HC va empatar a 3 gols davant 
el Sarrià, també en partit de 2a 
Catalana i és segon amb 10 punts, 
per darrere del Sant Cugat que do-
mina amb 12 i que serà el proper 
rival dels mataronins el diumenge 
a les 11h a la població vallesana.

El sènior B va empatar a 2 gols 
al camp del Catalònia i és 5è amb 3 
punts de l'altre grup de 2a Catalana.

Victòria espectacular. | D.F

L'equip mataroní, que va gua-
nyar per 2-1, se situa líder de 
la Divisió d'Honor

Espectacular victòria del juvenil del 
Futsal Inlingua Mataró 2 a 1 a casa 
davant el vigent campió català, el 
FC Barcelona Lassa, que col·loca 
líders en solitari als mataronins 
que tenen dos punts d’avantatge 
sobre el conjunt blaugrana.

La tensió va fer que els jugadors 
comencessin forts, intensos, i amb 
molt de respecte per no cometre 

errors. En els primers minuts de 
joc els dos equips van plantejar la 
defensa a tres quarts de camp, les 
ocasions no arribaven i les defen-
ses superaven els atacs.

2  INLINGUA MATARÓ

1  FC BARCELONA

FUTSAL INLINGUA MATARÓ: Adrià 
Lara, Llibert Canal, Pablo Fernández, 
Joel Ciscar, Kambon Toure -cinc inicial- 
Joan Carrillo, David Peña, Victor Galera, 
Marc Campas, Marc Vinyals, Pol Costa i 
Juanito Chacón.

Al voltant del minut 13 una pas-
sada llarga del porter mataroní 
Adrià la baixava el pivot Pol Costa 
que va encarar al seu excompany i 
amic Àlex Lluch i el superava amb 
una picada que abans de creuar la 
línia de gol va tocar el pal, donant 
suspens a l'acció. Amb l'1-0 el partit 
es va obrir, els atacs van ser més 
verticals i es van succeir bones 
transicions per ambdues bandes. 

A la represa la igualtat seguia 
present al parquet, fins que en el 
minut 26' de joc, a la sortida d'un 
córner, amb un gran xut creuat de 
Pablo Fernández el Futsal Inlingua 
Mataró aconseguia el 2-0. El par-
tit agafava el rumb que els locals 
necessitaven per reafirmar que 
podien fer quelcom que aquesta 
temporada encara ningú havia 
aconseguit, que era derrotar al 
totpoderós Barça.

A manca de 5 minuts el tècnic 
visitant va arriscar, i va començar 
un mini partit espectacular de cinc 
minuts on el gol del visitant Povill 
no va ser suficient per igualar el 
matx i els mataronins es van em-
portar el triomf i el lideratge.

el Esporttot POLIESPORTIU

L'Iluro HC lidera imbatut la 2a 
Catalana femenina d'hockey

El juvenil del Futsal Inlingua 
derrota el FC Barcelona
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Golfes: Les sessions a partir de les 
00.00   Matinals: Les sessions abans 
de les 13.00 Estrena  · En verd: ses-
sió 3D En vermell: Dis., diu. i festius

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

Con los brazos abiertos  12:!5  18:30  20:30

 [dv.+dl.-dj.] 16:15        [Exc. dm.] 22:30      [En VOSE dm.]  22:30

Una razón para vivir  16:00  18:30

 [Exc. dm.] 21:00      [En VOSE dm.]  21:00      [En VOSE]  12:15

La liga de la justicia  12:00  12:30  16:00  16:30  17:30  18:15  

 19:00  20:00  20:45  21:30  22:30  23:15  00:00   00:55

 [Exc. dm.] 22:30      [En VOSE dm.]  22:45      [En VOSE]  12:15

El autor  12:10  16:00  18:25  20:50  23:15

Oro 20:30

Feliz dia de tu muerte 12:10  15:50  19:05  21:15  23:45    [dj.] 17:20

La librería 16:15  18:35  22:10      [En VOSE]  12:15

Musa 21:00  23:30

Yo-Kai Watch. La película 12:10  18:25

La gran enfermedad del amor [dv.+dl.-dj.] 16:00

American Assassin 19:45  22:10   

Thor: Tagnarok 12:00  16:00  18:40  21:45  00:30

El secreto de los Marrowbone 

 12:10  16:45  17:50  20:10  22:30  00:45           [dj.] 20:25

Enganchados a la muerte         00:35    Pokemón      12:00

El pequeño vampiro       [dv.-dg.] 15:50          Deep 17:45

Geostorm           00:30        Blade Runner 2049 [dl.-dj.] 16:00

Toc Toc                       22:35       Annabelle Creation 00:40

Operación cacahuete 2         16:15       Tadeo Jones 2 16:00 

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

El Gran Gato 18:00 (19 nov.)

Toc toc 18:30  20:00 (20 nov.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

La liga de la justicia  16:00  17:00  18:15  19:30  20:15  22:30

Con los brazos abiertos  16:00  18:00  20:30  22:30

Oro  20:30  22:30

La librería  16:00  18:10  20:20  22:30        [dg.] 16:00

Feliz día de tu muerte  18:15  20:15  22:15

Deep 18:20

American Assassin 18:00          [dg.] 16:00    

La batalla de los sexos 16:00  22:30

El pequeño vampiro 16:15  17:45

El secreto de Marrowbone 18:00  20:15  22:30

Thor: Ragnarok 17:45  20:00  22:20

Toc Toc 22:00    

Tadeo Jones 2 16:00

Cars 3 (cicle Cinc) [ds.] 16:15    

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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  “A Ghost Story” del nord-ame-
ricà David Lowery arriba a la car-
tellera immediatament després de 
ser avalada en el 50è Festival de 
Cinema de Sitges. David Lowery re-
peteix de nou amb els actors Casey 
Affl eck i Rooney Mara per par-
lar de la mort d’un músic (Casey 
Affl eck) en un accident de cotxe 
i com l’esperit d’aquest retorna 
a casa, ara tapat amb un llençol, 
per romandre al costat de la seva 
estimada (Rooney Mara), aclapa-
rada pel dolor i la tristesa, i poder 
consolar-la.“A Ghost Story” no és 
un fi lm de por a l’ús ja que es de-
sentén dels tics habituals del gè-
nere i, quan aquests són utilitzats, 

Ànimes en pena

ho són de manera minimalista. 
És una manera de desconstruir 

els codis genèrics dels fi lms de 
fantasmes generant alhora una 
simplicitat que, per moments, 
desvetlla ressons d’aquell fi lm in-
classifi cable de Sergio Cabellero, 
“Finisterrae” . Un fi lm carregat 
de lirisme, apostant més per la 
al·lusió que per allò explicitat, 
més propens als enigmes que a 
les respostes. Una atmosfèrica ex-
periència fílmica sustentada en la 
pràctica inexistència de diàlegs i 
els silencis, i amb un tempo de 
plans llargs que la converteixen 
en una genuïna i suggeridora cinta 
de fantasmes d’autor.

  

Pregunta de la setmana
El guió de quina pel·lícula va 
suposar el primer Òscar de Ben 
Affleck?

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

Resposta del núm. 1793
"Rumores y mentiras"

Guanyadors:
· Clara Arbós Illan
· Cristina Torres Sanromà

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

“A Ghost Story” de David Lowery

núm. 1795 del 17 al 23 de novembre de 2017
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes núm. 1795 del 17 al 23 de novembre de 2017

LIGA DE LA JUSTICIA

Bruce Wayne, motivat per la fe recupera-
da en la humanitat i inspirat per l'acció 
altruista d'en Superman, recluta a una 
nova aliada per enfrontar-se a l'enemic 
més gran: Wonder Woman. Junts, inten-
taran combatre una nova amenaça.
Direcció:  Zack Snyder
Intèrprets: Ben Affleck, Gal Gadot, 
Ezra Miller
121min

UNA RAZÓN PARA VIVIR

La pel·lícula és un drama basat en fets reals 
sobre la història d'en Robin, un jove atractiu, 
aventurer i brillant, el qual es veu afectat per 
la pòlio. La malaltia de sobte el deixa paralitzat 
i l'obliga a enfrontar-se a la dura situació de 
no poder-se valdre per si sol. 
Direcció: Andy Serkis
Intèrprets: Andrew Garfield, Claire Foy,  
Tom Hollander
117min

EL AUTOR

L'Álvaro se separa de la seva dona i 
decideix intentar acomplir el seu somni 
d'escriure una gran novel·la. La manca 
d'imaginació i talent li posa difícil fins 
que descobreix que la ficció s'escriu a 
partir de la realitat.
Direcció: Manuel Martín Cuenca
Intèrprets: Javier Gutiérrez, María 
León,  Antonio de la Torre
112min

HACIA LA LUZ

Aquest film és un drama romàntic que 
narra la intensa història d'amor entre un 
fotògraf desorientat, perquè està per-
dent la seva eina de treball la vista, i una 
jove desconnectada de la societat plena 
de sensibilitat. 
Direcció: Naomi Kawase
Intèrprets:  Masatoshi Nagase,  Ayame 
Misaki,  Tatsuya Fuji
101min

EL JOVEN KARL MARX

Situada en el segle XIX, la pel·lícula narra els 
primers anys del comunista Karl Marx, Frie-
drich Engels i Jenny Marx, tres figures que van 
marcar la història d'Europa. A cavall entre Pa-
rís, Brusseles i Londres, aquest drama històric 
mostra el clima revolucionari de l'època.
Direcció: Raoul Peck
Intèrprets: August Diehl,  Stefan Ko-
narske,  Vicky Krieps
112min

LA ISLA DE LOS MONSTRUOS

En Lucas descobreix que no és un humà 
després de transformar-se en un mons-
tre enmig de l'escola. La seva cerca 
sobre les arrels el porten a un misteriós 
viatge ple d'aventures i descontrol. Un 
gir a la vida d'en Lucas en aquesta peça 
d'animació.
Direcció: Leopoldo Aguilar
Intèrprets: Animació
82min
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Familiars dels alumnes repintant el pati

El CEIP Antonio Machado és una escola infantil i pri-
mària que va néixer fa poc més d'una dècada prop 
de la plaça Itàlia de Mataró. El centre compta amb un 
equip docent que treballa per oferir un aprenentatge 
centrat en els nens i nenes i les seves necessitats, 
el qual evita els llibres de text i els temaris tancats. 
Amb l'ajut de les famílies del centre, coordinades 
per l'Associació de Familiars d'Alumnes (AFA), i la 

L'escola Antonio Machado de Mataró és 
un centre amb dotze anys de trajec-
tòria que impulsa diverses iniciatives 
per fomentar l'aprenentatge viven-

cial dels seus alumnes a través dels contextos 
d'aprenentatge. Coneixem les jornades que anu-
alment porten a terme els alumnes, les famílies 
i els infants per reformular els equipaments de 
l'escola, les tardes als Espais d'Experiències i la 
singularitat de la seva metodologia de treball.

implicació dels mestres, els alumnes poden gaudir 
d'activitats diferents i una metodologia d'aprenen-
tatge centrada en els contextos d'aprenentatge.

Una de les iniciatives que porta a terme el centre 
són les "jornades", una activitat impulsada des de 
l'origen del centre nascuda de la proposta de l'anti-
ga direcció per cobrir unes necessitats que estaven 
pendents per resoldre. Així doncs, cada any orga-
nitzen una o dues jornades de treball en les que el 
professorat, les famílies i els nens i nenes treballen 
per donar resposta a les necessitats dels infants i 
fomentar el manteniment dels espais, entre altres.

Les jornades d'enguany estaven planejades pel 
dissabte 4 de novembre però la previsió de pluja va 
fer que optessin per ajornar-les un cap de setmana. 
Així doncs, el dissabte 11 de novembre va tenir lloc 
defi nitivament la jornada de l'any 2017 i, tot i una 
participació menor del que estava previst pel canvi 
de data, consideren que van ser tot un èxit. Mentre 
que l'any passat van començar a dissenyar i muntar 

Descobriment,
 experimentació
 i aprenentatge

REPORTATGE
Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer

Mestres, alumnes i pares de l'Antonio Machado 
remodelen cooperativament espais de l'escola

Tot 2,3,4 reportatge Machado.indd   2 15/11/17   16:12
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Alumnes del centre participant en la cura del material durant les jornades

nous espais pel pati dels alumnes d'infantil, enguany 
l'objectiu era acabar el pati dels més petits i canviar 
i arreglar alguns elements del pati dels alumnes de 
primària. Ara, els canvis en el pati d'infantil que van 
plantejar els alumnes ja són una realitat: una piràmide 
a partir del treball sobre els Egipcis de la classe de 
P5, un vaixell, una cuineta o un circuit d'equilibris fet 
amb troncs i altres materials, són alguns exemples 
dels nous espais. A més, es proposen construir més 
endavant un túnel viu, nascut de la proposta d'una 
classe de P4, que estarà fet amb plantes vives que 
aniran creixent i donaran la forma al túnel.

Un aprenentatge vivencial complet

El resultat de les jornades es pot classifi car en dos 
objectius assolits: un de material i un altre d'intan-
gible que es tradueix en aprenentatge pels infants. 
Segons el director del centre, Rubén Garcia, aques-
ta iniciativa i moltes d'altres que porten a terme 
provoquen que “les coses que passen als alumnes 
sorgeixin de la seva necessitat”. Destaca que el fet 
que participin i prenguin les decisions els ensenya 
a dialogar, consensuar, calcular, escriure i molt més. 
D'aquesta manera els nens i nenes es mostren mo-
tivats amb facilitat i experimenten fi ns a arribar a 
un aprenentatge de tipus vivencial.

Rubèn Lacharro, el president de l'Associació de 
Familiars d'Alumnes (AFA), té clar que és molt enri-
quidor que “les famílies, els nens i nenes i els mestres 

de l'escola treballin conjuntament per arreglar l'es-
cola i construir nous espais” perquè s'aconsegueix 
una implicació directa de tots els actors de l'escola.

L'element més característic de les jornades és que 
sempre s'escull a què es destinarà cada jornada en 
funció de les necessitats expressades pels alumnes 
i a partir dels seus dissenys. Montse Babí, mare de 
dos infants de l'escola, destaca que amb les jornades 
“s'aconsegueix també que els nens vegin plasmat 
allò que ells han proposat perquè ho creen amb les 
seves pròpies mans, a més que aprenen a vetllar 
pel seu manteniment”. Des del seu punt de vista és 
molt positiu que no arribin un dilluns i es trobin els 
elements canviats, sinó que gràcies a la metodologia 
del centre “guanyen motivació i té lloc l'anomenat 
aprenentatge signifi catiu”.

Contextos d'aprenentatge

L'escola Antonio Machado de Mataró compta amb 
una metodologia pròpia basada en els contextos 
d'aprenentatge sense llibres ni àrees de treball. El 
director del centre, Rubén Garcia, destaca que aquest 
mètode és diferent del conegut treball per projectes 
que porten a terme moltes altres escoles. “El treball 
per contextos d'aprenentatge parteix de qualsevol 
excusa quotidiana i treballa els continguts sorgits 
d'ella”, relata. Berta Noguera, coordinadora d'In-
fantil i tutora de P4, explica a tall d'exemple sobre 
aquesta metodologia una experiència que va tenir 

Reportatge
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lloc l'any passat amb alguns alumnes. Els infants ha-
vien treballat la Festa Major de Mataró, Les Santes, i 
van descobrir com es dissenyaven els cartells de la 
festa. En van elaborar un amb els elements apresos 
i, de manera improvisada, van decidir presentar-lo 
al concurs alternatiu que impulsa el Tot Mataró i van 
guanyar-lo. “El nostre objectiu no era presentar-lo al 
concurs, però un cop fet ho vam provar i va ser una 
gran alegria rebre el reconeixement”, explica Noguera.

D'acord amb aquesta metodologia, el personal do-
cent del centre no s'emporta a casa un feix de treballs 
i exàmens per corregir, “sinó problemes que volem 
descobrir com resoldre amb els alumnes a l'aula”, 
explica en Rubén Garcia. Els mestres es proposen no 
donar-ho tot fet als nens i nenes perquè volen que 
siguin agents actius del seu aprenentatge, destaca. 
“Rebutgem la idea que el mestre expliqui i l'alumne 
escolti”, afirma la Berta Noguera i destaca que a la 
seva escola el mestre és un guia, però no es mostra 
com si ho sabés tot.

Desenvolupar el talent de l'alumne

Una altra iniciativa que impulsa el centre per fomen-
tar l'aprenentatge vivencial són els Espais d'Expe-
riències. És el cinquè any que els alumnes poden 
gaudir d'una o dues tardes setmanals –en funció de 
l'edat– dels onze Espais d'Experiències instal·lats al 
llarg de l'escola. És una proposta que va des de P3 

fins a 6è de primària i que busca fomentar la lliure 
experimentació dels alumnes en funció dels seus 
interessos.

Aquests espais ofereixen a l’alumnat l’oportuni-
tat de viure en primera persona i envoltats d’alum-
nes d’altres cursos experiències d’aprenentatge de 
manera més personal, autònoma i lliure. Ofereixen 
diversos indrets amb possibilitats de gaudir de mo-
ments, activitats, recursos i materials diferents on 
l’alumnat pot decidir individualment i lliurement qui-
nes experiències vol tenir, com les vol viure, quina 
durada vol que tinguin, amb qui les vol compartir i 
què en farà, d’aquestes vivències.

Així, per exemple, a l’espai 'Monumental' grans i 
petits s’hi poden disfressar i tastar el món del teatre, 
mentre que al 'Chill Out' es relaxen amb massatges 
i música tranquil·la o a 'Sillicon Valley' entren en 
contacte amb ordinadors i noves tecnologies. Per 
la seva banda, al 'Casinet' poden gaudir a través de 
jocs de taula, a l'espai 'Gaudí' poden investigar les 
possibilitats en la construcció, el disseny i d'altres 
disciplines o a 'Fama' poden gaudir de la música i 
l'expressió corporal. El setè espai és el 'Palau de la 
Música', on escoltar música d'èpoques i estils molt 
diversos, conèixer grups musicals, tocar instruments 
i molt més. El 'Museu' és l'espai per a la creació 
plàstica i l'espai 'Tèxtil' permet crear i confeccionar 
amb materials i teixits diversos. Per últim, la 'Cova' 
és l'espai de tranquil·litat que busca estimular els 
sentits i la 'Ciutat' és la zona de joc per ser el que 
els alumnes vulguin ser: mestres, metges, cuiners, 
perruquers...

Els avantatges pedagògics que ofereix una propos-
ta d’aquesta mena són notables. Des de potenciar 
la socialització transversal entre alumnes d'edats, 
cursos i interessos diferents; l’aprenentatge signifi-
catiu en contextos reals sobre temes i àrees quoti-
dianes; el desenvolupament del talent de cadascú; 
entre altres aspectes educatius.

Rebutgem la idea 
que el mestre 
expliqui i l'alumne 
escolti”
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El fenomen de les sèries, a estudi
El director de ‘Merlí’, Eduard Cortés, l’actor de la sèrie Marcos Franz, així com Víctor 
Sala, del festival Serielizados, noms destacats al Dia Mundial de la TV al Tecnocampus 

Empreses: Redacció 

 La revolució que estan provo-
cant les sèries, tant a nivell audi-
ovisual com a nivell de model de 
negoci, centraran la mirada de la 
quarta edició del Dia Mundial de la 
Televisió, que se celebrarà aquest 
dimarts dia 21 de novembre a l’Au-
ditori del TecnoCampus Mataró. 

Hi participaran, en la línia as-
cendent dels darrers anys, ana-
listes, crítics televisius, actors, es-
criptors i professors universitaris, 
que refl exionaran sobre com les 
sèries estan transformant la tele-
visió tant des d’un punt de vista 

creatiu com també pel que fa al 
seu model de negoci.  

Representants de Merlí
Així, a la primera taula rodona, que 
té per títol Les sèries com a element 
de transformació del relat audiovi-
sual, hi participaran Jordi Carrión, 
escriptor, crític televisiu i autor del 
llibre Teleshakespeare; Jordi Balló, 
crític televisiu a La Vanguardia i 
professor a la Universitat Pompeu 
Fabra; Candela Antón, la Berta 
a l’exitosa sèrie Merlí de TV3; i 
Eduard Cortés, director d’aquesta 
sèrie produïda per TV3 i Veranda 
TV. No són els únics representants 

d’aquesta popular proposta de la 
televisió catalana que estaran a 
Tecnocampus el dia 21: l’encarre-
gat d’introduir l’acte a 2/4 d’11 de 
matí serà precisament l’actor ma-
taroní Marcos Franz, "en Gerard" 
a la petita pantalla. 

A la segona taula rodona, ti-
tulada Les sèries com a element 
de transformació del model de 
negoci audiovisual, hi partici-
paran Víctor Sala, promotor del 
Festival Internacional de Sèries 
de Barcelona, el Serielizados Fest, 
i de la revista homònima; Judith 
Clares, professora de Ciències de 
la Informació i la Comunicació, i 

AMB EMPENTA
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Durant el Dia Mundial de la Televisió es farà públic el rànquing de les 
millors propostes televisives del curs 2016-2017. En aquesta ocasió, 
òbviament, les iniciatives de fi cció tenen un relleu especial, mentre 
que una segona classifi cació farà referència als programes de no 
fi cció. Aquest rànquing l’elabora un comitè d’experts provinent de 
diferents universitats catalanes. El formen Matilde Delgado i Núria 
García, del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat 
de la Universitat Autònoma de Barcelona; Anna Tarragó, professora 
a TecnoCampus i a la Universitat de Barcelona; Mariona Visa, pro-
fessora de ‘Noves tendències a la televisió i convergència digital’ a 
la Universitat de Lleida; i Carme Basté, professora de diverses ma-
tèries relacionades amb la televisió a la Facultat de Blanquerna de 
la Universitat Ramon Llull.

Un rànquing amb les 
millors propostes de 
ficció i de no ficció

directora acadèmica del Postgrau 
en Distribució Audiovisual VOD 
i Nous Models de Negoci UOC-
Filmin; Jordi Roure, quinze anys 
cap de Dramàtics de TV3 i actu-
al productor executiu de la sèrie 
diària Com si fos ahir; i de Joan 
Foguet, Director de Comunicació i 
Relació amb les Entitats Adherides 
de La Xarxa de Comunicació Local. 
Aquesta segona taula rodona la 
moderarà Aitana Muntaner, direc-
tora de Lavinia Magenta, l'àrea de 
continguts d'actualitat del grup.

Transmissió en directe
En aquesta ocasió l’acte serà un 
programa de televisió que es re-
transmetrà a través de Mataró 
Televisió en directe i que presen-
tarà Anna Llacher, professora del 
Grau de Mitjans Audiovisuals de 
Tecnocampus (GMA). Una al-
tra professora d’aquest grau, 
Maddalena Fedele, serà l’encar-
regada de moderar la primera taula 
rodona del matí. 

El Dia Mundial de la Televisió és 
una celebració internacional im-
pulsada el 1996 per l’Assemblea de 
les Nacions Unides que se celebra 
el 21 de novembre de cada any.

Accés gratuït

Les inscripcions per as-
sistir-hi ja estan obertes 
a diamundialdelatelevisio.
tecnocampus.cat

núm. 1795 del 17 al 23 de novembre de 2017

Empenta 1 i 2 1795.indd   3 15/11/17   16:18



La primera edició de la Setmana Daniel Ferrer 

El Pati del Cafè Nou, el Centre Cívic Rocafonda 
i Can Fugarolas s'incorporen com a nous escenaris

Tot a punt per a la 2a Setmana 
de l'Economia Social i Solidària

 Estendre els valors de l'economia 
social i solidària a tota la ciutat és 
el propòsit de la segona edició de 
la Setmana de l'Economia Social i 
Solidària. Mataró acollirà aquest 
esdeveniment entre els dies 21 
i el 25 de novembre amb activi-
tats diverses com taules rodones, 

xerrades o conferències, i s’han 
ampliat els escenaris on tindran 
lloc aquestes accions. Enguany, a 
més de les seus de l'any 2016 –el 
Cafè de Mar i el TecnoCampus– 
ara també se celebraran esdeve-
niments a altres punts de la ciutat 
com el Centre Cívic de Rocafonda, 

Can Fugarolas o el Pati del Cafè 
Nou, que acollirà la Fira d’Entitats 
de l’Economia Social i Solidària.

Torna la Fira d'Entitats
El Pati del Cafè Nou enclavament 
històric del cooperativisme local, 
és un dels escenaris que s’incor-
poren aquest any a la Setmana de 
l’Economia Social i Solidària. El 
dissabte 25 de novembre a partir 
de les 16.30 h rebrà una vintena 
d'entitats de la ciutat a la 2a Fira 
d’Entitats de l’Economia Social i 
Solidària. La fi ra comptarà amb 
activitats paral·leles com un es-
pai de circ infantil, xocolatada, 
una taula rodona al voltant del 
llegat de Joan Peiró, un tastet de 
cerveses artesanes i un concert 
per fi nalitzar la jornada.

L’economista Miren Etxezarreta 
serà l’encarregada d’oferir la po-
nència inaugural de la setmana, 
prevista per dimarts 21 de novem-
bre a les 18.30 h al Cafè de Mar. 
Sota el títol La ponent exposarà 
possibles alternatives econòmi-
ques al sistema capitalista nascu-
des des de la col·lectivitat.

També Can Fugarolas s’incor-
pora com a nou escenari i acollirà 
la taula rodona 'El consum com a 
eina de canvi' el dimecres 22. | Red

Amb Empenta
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La sucursal que la Ferreteria Arenys té al Pla d'en Boet de Mataró, espai d'aquesta jornada festiva Cedida 

La Ferreteria Arenys organitza una jornada festiva amb descomptes i regals 
per donar a conèixer el seu catàleg de productes

Portes obertes per conèixer les últimes novetats 
en productes de ferreteria

 L'any 2015 la Ferreteria Arenys 
va obrir una nova sucursal a 
Mataró, al polígon del Pla d'en 
Boet. Aquesta ferreteria, especi-
alitzada en el sector de la fusta, 
ara es proposa celebrar per prime-
ra vegada una jornada de portes 
obertes perquè els clients puguin 
conèixer les novetats i participar 
d'aquesta petita festa. 

En defi nitiva, la jornada serà 
com una fi ra expositora amb 
descomptes en la compra de 

productes, amb regals per volums 
de compra i comptarà amb una 
food truck amb servei de càtering 
i begudes per esmorzar i dinar.

Sis hores de portes obertes
El pròxim divendres 24 de novem-
bre entre les 11h i les 17h es po-
drà gaudir de la primera jornada 
de portes obertes de la Ferreteria 
Arenys. Sis hores d'ambient festiu 
amb expositors, nous productes i 
marques, regals i d'altres sorpreses. 

Es proposen que aquesta iniciati-
va, típica en aquest sector, pugui 
convertir-se en una cita anual per 
tal que els clients estableixin con-
tactes amb els proveïdors i desco-
breixin les novetats del sector, en 
productes i en marques.

Algunes de les marques expo-
sades en aquesta petita fi ra expo-
sitora seran Stanley, Blum, Tesa, 
Festool, Klein, Spax i moltes d'al-
tres de material de primera qualitat 
de fusteria i ferreteria. | Redacció 
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COMPRA VENDA

VENC REMOLC 1 EIX, caixa: 3750 x 
1600 x 1500cm. Ideal colla gegan-
tera. 686.772.617
VENDO GOLF 9 años. Perfecto es-
tado. 8000€. 610.505.953
ECONÓMICA: CAMA HOSPITALARIA, 
m u l t i p os i c i ó n  e l é c t r i ca . 
93.807.24.43.
COMPRO PUNTALES, ANDAMIOS, 
tableros, etc. 631.565.231

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a partir 
de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82  

VENC PÀRQUING. Avda. Recoder 
(cotxe petit). 93.799.17.29 de 20 
a 22h.  

COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pe-
queños solares, etc. No importa 
estado. Buscamos cualquier sup. 
edificable para promoción de 
viviendas. También Permutas, bus-
cando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción 
demostrada. Pago inmediato con-
tado. Su Casa 93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ALQUILO HABITACIÓN. 669.986.519
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE. 
93.798.75.69

TREBALL

SE PRECISA ENCARGADA para piso 
de relax en Mataró. Edad máxima 
50 años. Disponibilidad para hacer 
turnos rotatorios incluidos fi nes de 
semana y festivos. Alta en la S.S. 
655.226.610
S'OFEREIX NOIA PER cangurar i/o 
donar classes d'anglès a nens i 
nenes de 6 a 14 anys. Interessats 
trucar al 698.591.029 Aina
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. Con 
experiencia. 631.509.388
CUIDO MAYORES, NIÑOS, limpio. 
631.441.583
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. Con 
experiencia. 631.099.405
SEÑORA: LIMPIA, PLANCHA, cuida 
mayores. 617.272.742
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, restau-
rantes. 602.107.647
CUIDO MAYORES, NIÑOS, limpio. 
631.174.695
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza, 
cuidado mayores, niños. Tardes. 
Referencias. 698.463.287
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
ayudante cocina. 631.626.748
BUSCO TRABAJO POR horas /
interina / interna. Experiencia. 
Recomendaciones. 671.211.247
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, ayu-
dante cocina. 684.132.324
CUIDO PERSONAS MAYORES. 
Experiencia y referencias. 
630.676.587
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cangu-
ro. 631.300.230
BUSCO TRABAJO INTERNA o por 
horas. 664.013.889
LIMPIEZA, PLANCHA. 631.857.362
BUSCO TRABAJO limpieza, cui-
dado niños, personas mayores. 
632.880.118 Julissa
CHICA BUSCA TRABAJO interna 
limpieza. 653.859.869
SE PRECISA OFICIALA o ayudan-
te adelantada de peluqueria en 
Argentona. 663.285.635. 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes 
privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el 
cant a la teva cerimònia. Fes que 
aquest dia tan especial sigui ino-
blidable. 625.947.230 Rosa
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR al millor 
preu. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
665.118.877 WhatsApp
BOLETINES, LAMPISTERÍA, 
PALETERÍA, reparaciones. 
629.232.530
PALETA MOLTA EXPERIÈNCIA. 
Econòmic 653.796.506
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
MASAJE ORIENTAL. C/Iluro 98. 
688.159.295
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
ALBAÑIL ECONÓMICO. 697.685.580

CLASSES

PEDAGOGA MOLTA EXPERIÈNCIA. 
Problemes aprenentatge, classes 
reforç, tècniques d'estudi. 10€/h. 
Antònia 693.484.186

TAROT

TAROT. 806.533.128

núm. 1795 del 17 al 23 de novembre de 2017www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

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

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

VARIS

SEÑOR 72 AÑOS, viudo. Le gustaría 
conocer Señora en situación similar, 
para conocerse. 653.873.365

CONTACTES

SANDRA MORENA. Completa, 
besucona. Salidas domicilio. 
612.423.354
ESTRELLA MADURITA. Muy 
cariñosa. 120 de pecho. Casa 
particular. 677.270.173
MATARÓ. LORENA 28. Sensible, 
guapa, rubia. Recién llegada. 
Particular. 698.359.037
JAVI 70 AÑOS, buena posición. 
Pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579
MASAJE CUERPO ENTERO. 30€ 
hora. Rocafonda. 688.192.012
MASAJE. ZONA PL. Catalunya. 
2 chicas coreanas. También a 
domicilio. 615.719.971
LAIA 45 CATALANA. 687.072.165
NOVEDAD NORA 21  años . 
631.129.242
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus 
fantasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
NOVEDAD.  PRIMERA VEZ. 
Venezolana. Mataró. Piel canela. 
Besos. Completa. 24 horas. También 
domicilio. 698.399.518

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

...i amb10%de descompte!

VALEN

ENTRA A:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

sortirà a la
REVISTA

I A INTERNET

e l t o t

Econòmics
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Societat: Redacció

 Diferents espais del Centre de 
Mataró són aquests dies l'esce-
nari de la gravació d'una sèrie per 
part de Movistar. Se'n sap que es 
dirà 'El Confi dente', i el nom en 
aquesta ocasió fa la cosa, ja que la 
productora no n'ha donat detalls ni 
tan sols al propi Ajuntament. Són 
diferents els espais del casc antic 
escollits per la gravació, que mo-
bilitza desenes de treballadors en-
tre personal de producció, tècnics 
i seguretat i també molts actors. 

A falta d'informació ofi cial sobre 
la gravació cal confi ar, valgui les 
redundàncies, en les confi dències 
de veïns i badocs que asseguren 

Movistar enregistra escenes de 'El Confidente' 
ambientada en la Barcelona franquista

haver-hi vist a Josep Maria Pou. 
La sèrie és una de les grans apos-
tes de Movistar que vol tenir pes 
propi en la pugna per ser referent 
de fi cció en el mercat espanyol.

Diferents espais
Diferents indrets del Centre han 
estat escollits per ambientar la pel-
lícula força dècades enrere. Per 
exemple aquest dimarts el davant 
de Santa Maria i l'inici del carrer 
Sant Francesc d'Assís apareixen 
amb un fals terra de llambordes, 
cotxes de mitjans del segle XX i la 
botiga Forum de complements 
ha mutat a una llibreria d'època 
en la qual despatxa Josep Maria 
Pou. El Foment és, també, base 

Gran desplegament per gravar una sèrie 
d'època al casc antic de Mataró

El Centre de la ciutat és escenari de l'enregistrament, amb tots els mitjans necessaris  Daniel Ferrer 

d'operacions de la gravació que 
ja va començar dies enrere. Dies 
enrere ho va ser el sector de Can 
Cruzate.

Un confident franquista
Es coneix que 'El Confi dente' es-
tarà basada en la novel·la 'El dia 
de mañana' d'Ignacio Martínez 
de Pisón. La trama se centra en 
Justo Gil, que acaba d'aterrar a 
Barcelona i es converteix en confi -
dent de la Brigada de Investigación 
Social franquista que s'encarrega 
de seguir qualsevol indici de reunió 
subversiva o moviment contra el 
règim. El director d'aquesta sèrie és 
Mariano Barroso i el projecte està 
produït per MOD Producciones. 
Les informacions que han apa-
regut situen com a membres del 
repartiment actors com Oriol Pla, 
David Selvas, Bruna Cusió, Marta 
Millà, David Vert i Milo Taboada.

La gravació de El Confidente a la Plaça de Santa Maria  Daniel Ferrer 

12

L'equip d'un dia de 
gravació arriba als dotze 
vehicles i reuneix 
desenes de treballadors
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engany sufi cient per tal d'esta-
far grups d'inversió i entitats de 
crèdit. Aquestes organitzacions 
blanquejaven el capital obtingut 
en les estafes utilitzant societats 
instrumentals “creades exclusi-
vament per a aquest objectiu”. Les 
empreses víctimes de l'estafa eren 
del ram de la construcció, factoring 
i entitats bancàries.

El 'modus operandi'
Presentaven documentació que 
no era real i les empreses del ram 
de la construcció els emetien pa-
garés amb els quals les entitats de 
factoring i bancàries els concedien 
crèdits al seu favor que mai eren 
retornats ni utilitzats per cons-
truir res. 

Sobre la compra frustrada d'un 
habitatge de luxe, se sap que l'orga-
nització estava a punt de destinar 
més de 300.000 euros per tal de 
pagar el preu de subhasta d'aquest 
habitatge, diners que havien estat 
obtinguts amb els benefi cis re-
portats d'una estafa anterior feta 
a una empresa multinacional. | 

Redacció - ACN.

 Els Mossos d'Esquadra van dete-
nir el 25 d'octubre sis persones per 
pertinença a organització criminal, 
blanqueig de capitals i falsifi cació 
de document públic, ofi cial o mer-
cantil. El grup, establert a Mataró i 
Argentona, estava format per vuit 
membres i actualment resten pen-
dents de detenció dues persones 
més, les quals estan en cerca i cap-
tura. La investigació va començar 
quan els Mossos van tenir notícia 
de diverses estafes continuades 
que s'estaven produint a empreses 
de construcció i entitats de crè-
dit. El grup utilitzava testaferros 
per fer la impressió de solvència 
i posteriorment blanquejaven el 
capital obtingut amb societats ins-
trumentals. Els agents van frustrar 
la compra d'un habitatge de luxe 
valorat en més d'1 milió d'euros 
que havia de ser propietat del lí-
der del grup o una operació de 
compravenda d'uns terrenys per 
4 milions per construir un circuit 
de carreres. El total de l'estafa pu-
jaria a 17 milions d'euros.

El grup es valia de testaferros 
per donar solvència i usaven un 

La xifra estafada puja a disset milions d'euros, 
segons els Mossos d’Esquadra

Cau un grup que estafava 
bancs i empreses constructores

 L'any 2018 ja té calendari: el 
Calendari Solidari de la Fundació 
Maresme. Enguany el mataroní 
Arcadi Martín, una jove prome-
sa de la fotografi a, ha aportat la 
seva visió fresca i innovadora per 
tal de produir el calendari solidari. 
L'objectiu és el de recollir fons per 
subvencionar nous projectes de 
l'entitat i poder millorar la qua-
litat de vida de les persones amb 
discapacitat intel·lectual usuàries 
dels serveis de l'entitat. El calendari 
està disponible per només 5 euros 
a les ofi cines de la plaça dels Bous.

Aquest és el quart any conse-
cutiu d'aquesta iniciativa i han 
apostat per la visió fresca d'un 
jove fotògraf de només 17 anys, 
Arcadi Martín, que a més a més, 
és voluntari de les Dissantes. Per 
a la impressió del calendari s'ha 
comptat amb la col·laboració de 
diversos comerços i empreses de 
la comarca. | L.M.

Amb fotografies 
d'Arcadi Martín 

Un nou calendari 
solidari de la 
Fundació Maresme

Els Mossos van coordinar tot l'operatiu

Portada del calendari  Cedida 

 Arxiu 

4

És la quarta edició 
d'aquesta iniciativa que 
recapta fons per la tasca 
de la Fundació 
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Innovació

Creativitat

Periodisme

Proximitat

Anunciants

Engagement

Organitza: Amb el suport de:

Oportunitats en continguts, publicitat, 
digitalització, innovació, satisfacció del lector...

La Pedrera Barcelona
21 de novembre de 2017

Una cita ineludible. Inscriu-t’hi! 
jornades.amic.media | 93 452 73 71   

6a Jornada
Internacional
de mitjans 
de proximitat

Ponents:
     Damian Radcliffe
     Lars Rosenblad
     Rosalía Lloret
     Ismael Nafría... 

     Lars Rosenblad
     Damian Radcliffe

     Ismael Nafría... 
     Rosalía Lloret

1P JORNADES L'AMIC 1795.pdf   1   15/11/17   11:05



Vi Novell 2017 de Mataró, un vi jove 
amb color de cirera i un rivet amb 
intensos tons violacis. Aconsellen 
consumir-lo entre 12 i 14 graus 
amb embotits, formatges, pasta, 
verdura o carn blanca. El tast en 
boca mostra un vi llaminer, fresc, 
agradable i persistent.

Femineïtat i fermesa
L’artista mataronina Laia Arnau 
ha estat l'encarregada del disseny 
d'aquesta vintena edició de la inici-
ativa i s'ha decantat per un disseny 
ple de femineïtat i determinació. 
La seva elecció ha estat l'elabo-
ració d'un gravat: un aiguafort a 
dues planxes i dos colors que mos-
tra la fi gura de la Filosa. Aquesta 
escultura feta per Eusebi Arnau 
està situada a la façana de la Casa 
Coll i Regàs.

Com mana la tradició local, una 
branca de pi marca els tres cellers 
que comercialitzen el vi que el no-
vell de l'any ja ha arribat. Les bran-
ques les van penjar sengles pilars 
dels Capgrossos de Mataró durant 
una cercavila dissabte. | L.M.

 Els cellers Montserrat, Can 
Montserrat i Castellví comencen 
a comercialitzar el Vi Novell 2017 
aquesta setmana, una iniciativa 
que enguany arriba a la vinte-
na edició. En aquesta ocasió el 
vi està format en un 80% per Ull 
de Llebre, un 10% per Trepat i un 
10% de Cabernet Sauvignon i se 
n'han produït 1.000 ampolles a un 
preu de 5 euros amb 20 cèntims. 
El vi està etiquetat amb un gravat 
de l’artista Laia Arnau inspirat en 
la Filosa, l’escultura encarregada 
per l’arquitecte Puig i Cadafalch 
a l’escultor Eusebi Arnau per a la 
casa Coll i Regàs.

El celler Mas Foraster de la 
Conca de Barberà ha estat l'en-
carregat d'elaborar el vi d'aquest 

L'etiqueta de la 20a edició està dissenyada per 
Laia Arnau i inspirada en la Casa Coll i Regàs

El Vi Novell 2017 ja està 
a la venda

 Des de la Fundació Lotus tor-
nen a fer una sortida de neteja de 
boscos del Projecte 9Bosc aquest 
diumenge 19 de novembre, coin-
cidint amb la Setmana Europea de 
Prevenció de Residus. Els volunta-
ris i organitzadors sortiran al matí 
per netejar els boscos al voltant 
del camí antic de Can Bruguera de 
Mataró i eliminar-ne els residus. El 
restaurant de Can Bruguera serà 
l'encarregat d'oferir un esmorzar 
per tots els voluntaris abans de 
començar la jornada de neteja.

Durant la sortida es proposen 
recollir abocaments d'indústria, 
obres, sofàs, televisors, rodes de 
tractor, deixalles més petites com 
ampolles, plàstics, roba, vidre i tot 
tipus de residus. Des del Projecte 
9Bosc esperen comptar amb un 
bon grup de famílies i altres vo-
luntaris que vulguin aportar el seu 
granet de sorra per cuidar el medi 
ambient.

Divuit anys amb projectes
La Fundació Lotus és una orga-
nització que des del 1999 treballa 
per promoure el benestar social a 
través del voluntariat i l'educació. 
Duu a terme projectes per ajudar 
als malalts oncològics o els nens en 
risc d'exclusió social. | L.M..

Fundació Lotus fa una 
crida als voluntaris 

Nova jornada per 
netejar el bosc de 
Can Bruguera

L'etiqueta del vi novell del 2017, obra de Laia Arnau

Una neteja de Lotus  Cedida 

 Daniel Ferrer 
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Les mil ampolles d'aquest 
vi novell embotellat pels 
cellers locals es venen a 
5,20 euros cadascuna

Ciutat
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cosa els confereix l'etiqueta d’au-
tobusos nets. Amb aquestes noves 
incorporacions s’eleva la qualitat 
ambiental, ja que la norma Euro 
VI suposa una reducció del 92% 
en les emissions d’òxids nitrosos 
i de partícules PM10. 

A més, el seu funcionament su-
posa una reducció de les emissi-
ons de CO2 d’un 30%. Els nous 
vehicles híbrids compten amb un 
motor dièsel i un elèctric que po-
den funcionar en paral·lel, és a dir, 
cada motor per separat o ambdós 
a la vegada. Aquest fet permet que 
l’autobús apagui el motor de ga-
soil a les parades i arrenqui amb 
el motor elèctric.

Nou disseny i materials
En els nous autobusos s’han in-
troduït canvis en el disseny dels 
interiors per tal d'intentar fer més 
agradable el viatge. Així ara comp-
tem amb nous materials i colors 
dels seients, barres, sòls, endolls 
de recàrrega d’USB, vehicles més 
silenciosos a escala general, entre 
altres millores. | L.M.

 Mataró Bus incorporarà a par-
tir de la setmana que ve dos nous 
autobusos híbrids a la seva fl ota, 
formada per 27 vehicles. Fan dotze 
metres de llargada i són de la marca 
VOLVO, model 7900. Els mataro-
nins van poder veure exposats els 
nous autobusos a la plaça Santa 
Anna durant la tarda de dissabte: 
dos vehicles híbrids que substitu-
iran els autobusos més antics de 
la fl ota. Amb aquesta renovació es 
millorarà l’edat mitjana dels vehi-
cles, augmentarà la fi abilitat de la 
fl ota, es millorà en la sostenibilitat 
mediambiental, l’accessibilitat i la 
seguretat als vehicles.

Els vehicles compleixen amb 
la normativa europea d’emissi-
ons més exigent: l’Euro VI, la qual 

Tenen un motor elèctric i un altre de dièsel que 
redueixen un 92% les emissions d'òxids nitrosos

Mataró Bus incorpora els dos 
primers autobusos híbrids

 La Matarona, l'escultura metàl-
lica de color vermell que durant 
molts anys va presidir la Plaça 
de França, a dalt de tot de la Via 
Europa, torna a ser al carrer. L'obra 
ha tornat després de tres anys 
d'obres a la zona dels enllaços de 
Mataró Oest i ho ha fet canviant de 
rotonda, ja que la seva antiga ubi-
cació ja no existeix com a tal, sinó 
que ha estat substituïda pel nus 
viari vigent des de l'estiu passat. 

Durant unes quatre hores de 
dijous passat es va instal·lar amb 
ajuda de grues aquesta icònica es-
cultura que passa a ser l'element 
públic més identifi catiu de la prin-
cipal entrada viària de la ciutat.

Canvi de rotonda
La Matarona és ara a la Plaça de 
Gran Bretanya, just davant de 
l'Hospital de Mataró. El seu as-
pecte torna a brillar, com ho feia 
abans, sobre el verd de la gespa 
amb el que torna al carrer, on va 
agafar gran popularitat. La resti-
tució de La Matarona arriba set-
manes després del traspàs d'un 
dels seus dos pares, Jordi Cuyàs. 

Jaume Simon va supervisar per-
sonalment la instal·lació de l'es-
cultura a la nova ubicació a la zona 
nord de la ciutat. | Redacció

L'escultura de Jordi Cuyàs 
i Jaume Simon ha tornat 

La Matarona ja 
presideix la zona de 
Mataró Oest

Els nous busos híbrids de la flota

La Matarona, restituïda Daniel Ferrer 

 Daniel Ferrer 

30

El seu funcionament su-
posa una reducció del 30 
per cent de les emissions 
de C02

núm. 1795 del 17 al 23 de novembre de 2017
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Tot un dissabte consagrat a la rumba
Mataró acull una reforçada 'Diada de la Rumba' amb tallers, vermut,  
un documental al Foment i un concert de luxe al Clap

Música: Cugat Comas

  És probable que aquest dissabte Mataró se sacsegi. 
No serà cap moviment sísmic d'importància, sinó 
que la ciutat acull la 'Diada de la Rumba', un pro·
grama específic que concentra a la ciutat diferents 
punts d'interès amb l'objectiu comú d'estendre la 
cultura i la coneixença del gènere musical. 

La Diada la impulsa FORCAT, inicials que res·
ponen a Foment de la Rumba Catalana i en cada 
edició ha crescut a la nostra ciutat. Si en les prime·
res edicions els tallers s'acabaven amb un vermut, 
aquest dissabte encara quedaran a la tarda dos al·
licients més: la projecció del documental sobre el 
Gato Pérez 'El Gran Gato' –un imprescindible de tot 
bon amant de la rumba, dirigit per Ventura Pons i 
amb la plana major de la nova rumba retent honor 
a l'intèrpret i homenatjant·li– i encara quedarà un 
concert, al Clap, al vespre. Així doncs, des del matí 
al local dels Capgrossos fins a la nit a la seu de la 
Casa de la Música la rumba serà la tònica dominant.

L'objectiu de la Diada de la Rumba –que es fa aquest 
dissabte a Mataró  i en altres dates serà a Barcelona, 

Girona i Madrid– és estendre el coneixement del gè·
nere. Per això els tallers del matí són part essencial 
del programa. Al local de la colla castellera local hi 
haurà tallers específics de guitarra –amb Rafalito 
Salazar– i percussió.

El Foment acull 'El Gran Gato' també aquest dis·
sabte 18 a les sis de la tarda. A partir de les vuit del 
vespre a la Sala Clap hi haurà doble concert amb 'La 
Málaga' i 'Miliu Calababuich', el gitano a qui Peret en 
vida va nomenar successor seu al tron de la rumba. 
No és el Rei, però se'l pot considerar regent. El concert 
és gratuït: la rumba és universal i aquest dissabte un 
dia propici per deixar·se captivar.

Ubicacions

La Diada a ocupa 
tres espais: el  local 
dels Capgrossos,  el 
Foment i el Clap

Daniel Ferrer 

Cultura
www.totmataro.cat/cultura
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TORNA A
PARLAR DEL
TEU COTXE

Voldràs explicar moltes coses del teu Mitsubishi Outlander.

CO2: 130 – 154 g/km · Consum: 4,9 – 6,2 l/100km
Model fotografi at Outlander 220 DI-D 6AT Kaiteki 4WD. Oferta vàlida fi ns al 28 de febrer de 2017. Preu de l’Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD 5 places, vàlid per a Península i Balears per 
a clients particulars que fi nancien a través de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 15.000€ a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou promoció, garantia de 5 
anys o 100.000 km, IVA, IM i transport. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat fi nancera. Assistència 24h a Europa. Mitsubishi recomana lubrifi cants 

Parlaràs del seu disseny “Dynamic Shield”, amb llums diürnes integrades LED de 12 díodes. Del seu 
altíssim nivell d’equipament en tota la gamma, amb navegador MMCS,  llandes d’aliatge de 18”, càmera 
posterior o sistema d’arrencada sense clau. De la seva impressionant insonorització interior. O del seu 
reduït consum i baixes emissions. Tornaràs a parlar del teu cotxe.
Mitsubishi Outlander, des de 23.400€

Carretera de Barcelona,49
Mataró
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishicatalunya.es

Outlander_TotMataro175x275-08-02-17.indd   1 8/2/17   12:51
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El Cor Rodamón actuarà a Sant Josep Arxiu 

L'alumna Clara March recapta fons per l'Associació 
d'Amics de la República Dominicana 

D'un treball de batxillerat 
a un concert solidari   

 Una alumna del GEM de segon 
curs de Batxillerat, la Clara March, 
es va proposar un treball de recer-
ca amb fi nalitats benèfi ques: l'im-
puls i l'organització d'un concert 

solidari per a l'Associació d'Amics 
de la República Dominicana. El 
projecte ja és una realitat i ara es-
tan posant en marxa els últims 
elements preparatius del concert 

que ja té data: se celebrarà el dia 19 
de novembre a l'Església de Sant 
Josep a les 18 h. El concert comp-
tarà amb la música dels artistes del 
Cor Juvenil Rodamón i d'un Cor 
Mixt format, entre altres músics, 
per membres de l'Orfeó Català.

Per difondre l'esdeveniment i 
sensibilitzar sobre la tasca de l'as-
sociació, la Clara March ha elabo-
rat un petit muntatge audiovisual 
que compara la diferència dels 
serveis dels quals disposem nosal-
tres i els ciutadans de la República 
Dominicana. 

També s'ha encarregat del dis-
seny del cartell i el programa del 
concert, un treball ple d'esforç que 
espera ser tot un èxit.

El dia 22 de novembre March 
presentarà el projecte en una en-
trevista al programa Altaveu de 
MataróRàdio. | Redacció

CiutatCultura núm. 1795 del 17 al 23 de novembre de 2017
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Ets valent i treballador però potser no 

sempre et poses en el lloc de l'altre i 

ara et pots trobar en una situació que 

ho posi de manifest, especialment en 

la professió.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Vés escalfant motors per a l'any vi-

nent. Resten unes setmanes per aca-

bar d'estructurar idees que volten pel 

teu cap. No deixis que els altres tallin 

les ales dels teus somnis.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Tots tenim inseguretats i coses a mi-

llorar. No et capfiquis massa, només 

identifica-ho i si és a les teves mans, 

fes-ho. Si no, centra't en el que et fa 

sentir més feliç.

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

Necessitat d'aïllar-te, més del que és 

habitual. Tot i que estàs receptiu, una 

part de tu necessita acabar de posar 

ordre intern. Et poden confessar un 

secret molt especial.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Darrerament pots haver-te distanci-

at de la família, o d'una part d'ella. 

Si sents que això et fa sentir més 

tranquil, és que és el camí adequat. 

Moment de fer neteja a fons.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Pots patir moments de gelosia i ho 

faràs en secret. No goses mostrar 

la teva vulnerabilitat tan fàcilment. 

Abans de dir res, mira d'esbrinar per-

què sents el que sents.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Potser tens més gana del que és ha-

bitual. Si creus que és ansietat, pensa 

en el que et fa sentir així. Tindràs 

l'oportunitat d'ajudar a un amic que 

passa un mal moment.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

En els darrers temps pots haver après 

molt de la solitud. I és que abans de 

formar part del grup és important 

saber estar sol. Ara et sents més 

preparat per assolir reptes.

Bessons (21/5 al 21/6)

La processó va per dintre. A vegades 

et sents una mica sol però no saps 

com gestionar algunes emocions que 

això et provoca. Expressar-ho a la 

persona adequada, t'ajudarà.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Amb el teu tarannà previsor ja estàs 

pensant en les properes festes i com 

has d'organitzar-ho tot. Tampoc cal 

estressar-se, tens temps de sobres. 

Gaudeix del moment.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Ja queda poquet per resoldre algu-

nes qüestions que arrossegues des 

de fa temps o per rebre alguna bona 

notícia. Només cal estar preparat per 

rebre el millor i ser agraït.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Sembla que aviat hauràs de començar 

a mirar cap al sector professional. 

Si ho has deixat de banda durant un 

temps, aviat es mouen coses que 

demanen la teva implicació.

www.facebook.com/dhannaastro

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

Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró 
T 937 980 050

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF.5894 MATARÓ. ESPECTACULAR 
DÚPLEX A PL. DE LES TERESES. Cons-
ta de 70 m2 més TERRASSA de 25m2 
ORIENTADA AL MAR. Tot reformat amb 
molt de gust, 1 habitació (suite) amb 
sortida a terrassa, TOT EXTERIOR!! Fin-
ca amb pocs veïns.

Ref 5995 CABRERA DE MAR. NAU IN-
DUSTRIAL EN LLOGUER De 460m2 en 
planta baixa. Amb molta llum natural, 
alçada de 7 metres i accés per a camions. 
Ofi cines en bon estat.

REF. 5841  MATARÓ-MATA ROCAFON-
DA. Nau industrial en lloguer de 400m2. 
Alçada de 3,50mts. Amb instal·lació 
elèctrica, detectors d'incendis i màne-
gues contra incendis. Accés per a via-
nants i per a càrrega i descàrrega. Bons 
accessos.

HORÒSCOP 1795.indd   1 14/11/17   18:42



Castells: Laia Mulà

 Diumenge passat els Capgrossos 
de Mataró van actuar a casa, acom-
panyats dels de Lleida i la colla de 
Figueres. Els blaus van afl uixar el 
ritme respecte de les darreres ac-
tuacions sense buscar la gamma 
extra però van descarregar el 2 de 
8 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el 
4 de 8. Tot i això, però, es proposen 
tornar amb força a Terrassa el diu-
menge que ve amb un clar objec-
tiu entre cella i cella, descarregar 
el pilar de 8 amb folre i manilles, 
castell que van intentar a Vilafranca 
el passat 1 de novembre però que 
va quedar en carregat. Cal destacar, 
a més, que aquest és l'únic castell 
que els Capgrossos només han 
carregat aquesta temporada, la 
qual ja es pot qualifi car de la seva 
millor temporada de la història.

La diada mataronina va aca-
bar, per part dels blaus, amb un 
autèntic recital de pilars alçant 
primer quatre pilars de 5 alhora 
i posteriorment 10 de 4 de forma 
simultània.

La Diada Mariona Galindo i Lora 
és la darrera jornada en la qual 
cada any els mataronins actuen 
a casa, una diada que té lloc al 

Volen tornar a tocar la gamma extra i descarregar el pilar de 8 
després de 'reservar-se' a la Diada Mariona Galindo i Lora

novembre i que fi ns fa uns anys 
tancava la temporada dels de la 
camisa blau marí. Aquesta vegada 
ha comptat amb uns castellers de 

Figueres que van descarregar el 3 
de 7, el 3 de 7 amb agulla i el 4 de 
7, i els de Lleida, que van apostar 
pel 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. Una 
actuació amb escàs públic sota 
el sol del migdia que no va donar 
més ensurts que la caiguda d'un 
pilar de 5 dels castellers de Lleida.

Gamma extra consolidada
La jornada a Mataró des de fa uns 
anys ja no és la darrera que pro-
tagonitzen els Capgrossos per-
què actuen a Terrassa amb els 
Minyons i els Castellers de Sants. 
Enguany la diada està prevista pel 
diumenge 19 de novembre a les 
12h i els Capgrossos es proposen 

Els Capgrossos tanquen any a Terrassa

Els pilars finals de la Diada Mariona Galindo Lora Capgrossos

descarregar l'únic castell que ha 
quedat carregat: el pilar de 8. Així 
ho explica Cugat Comas, el cap de 
colla dels de Mataró, que destaca 
també que intentaran “aprofi tar 
un any com aquest per revalidar 
la gamma extra”.

La colla convoca el darrer assaig 
especial per aquest divendres, al 
local, a l'hora habitual. A partir 
de dilluns, vacances castelleres.

16

Amb el fet a Mataró, els 
Capgrossos sumen setze 
3 de 9 al llarg d'aquest 
2017, a més de cinc 4 de 9

El 3 de 9 de Mataró Capgrossos
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Diumenge 19
7:00 VOLTA I VOLTA
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 CALIDOSCOPI
11:30 ÚLTIMA SESSIÓ
12:00 LA DIADA MINYONS DE 
 TERRASSA
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HANDBOL EN JOC
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 SET DIES
0:00 ÚLTIMA SESSIÓ
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ÚLTIMA SESSIÓ
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 REM A REM
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 20
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 ÚLTIMA SESSIÓ
12:30 BEN TROBATS
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 DOSOS AMUNT

Dissabte 18
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 DE TEE A GRENN
8:30 BA-BA
9:00 CATALUNYA 
 TERRITORI TIC
10:00 ÚLTIMA SESSIÓ
10:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:00 LA CONVERSA
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 AL DIA BCN 
 Nord-Maresme
13:00 DOSOS AMUNT
14:00 DE TEE A GRENN
14:30 AL DIA BCN 
 Nord-Maresme
15:00 TRAÇ DE CULTURA
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
 En directe
20:30 PROGRAMA XARXA
21:00 LA CONVERSA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CALIDOSCOPI
22:30 ÚLTIMA SESSIÓ
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 TELÓ DE FONS
0:00 LA CONVERSA
0:30 CATALUNYA 
 TERRITORI TIC
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 TELÓ DE FONS
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 LA CONVERSA
4:00 GAUDEIX LA FESTA
4:30 ESTUDI 3
5:00 DE TEE A GRENN
5:30 CREURE AVUI
6:00 CATALUNYA 
 TERRITORI TIC

Dimecres 22
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 CALIDOSCOPI
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CALIDOSCOPI
18:00 BA-BA
18:30 VOLTA I VOLTA
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 LA CONVERSA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 VOLTA I VOLTA
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 LA CONVERSA
23:30 GAUDEIX LA FESTA
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 LA CONVERSA
2:00 VOLTA I VOLTA
2:30 MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA

Dijous 23
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 LA CONVERSA
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA CONVERSA
18:00 BA-BA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 MATARÓ AL DIA

20:00 TRAÇ DE CULTURA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 BDNBOX
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 GAUDEIX LA FESTA
2:30 MIRADOR
4:30 DE TEE A GRENN
5:00 CARRETERES
5:30 TRAÇ DE CULTURA
6:00 MATARÓ AL DIA

Divendres 24
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 TRAÇ DE CULTURA
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:30 CREURE AVUI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 BDNBOX
2:30 MIRADOR
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 GAUDEIX LA FESTA
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ESTUDI 3
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 EL MIRADOR
4:30 DOSOS AMUNT
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimarts 21
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
10:30 DIA MUNDIAL TV
En directe des del Tecnocampus
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CARNET ESPORTIU
18:00 BA-BA
18:30 BDNBOX
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CALIDOSCOPI
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 VOLTA I VOLTA
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ESTUDI 3
2:30 MIRADOR
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Ref. 2674: Cirera: Planta baja para actualizar 
a su gusto. 4 habitaciones (4 dobles), cocina 
indep., salón-comedor con salida a patio, 
1 baño. Patio de 20m2 y pequeña terraza!!

   145.000€

CON ENTRADA INDEPENDIENTE

Ref. 2649: Cerdanyola:  2º sin ascensor. 2 hab. 
(1 doble), 1 baño, cocina indep., amplio salón-
comedor. Totalmente reformado y zona con 
todos los servicios!!

   78.000€

ECONÓMICO + PK OP

Ref. 2635: Cerdanyola: 110m2 ascensor, 3 hab. 
(2 dob. 1 vestidor), cocina indep., galería anexa, 
amplio salón comedor, balcón y chimenea, 2 ba-
ños. Calef. Terraza cubierta. Vistas despejadas!!

160.000€

TOTALMENTE REFORMADO

Ref. 2602: Cerdanyola: 3 habitaciones (2 dobles 
1 suite), cocina integrada a gran salón comedor 
con salida a balcón, 2 baños. Aire acond., cale-
fac. Comunidad reducida con 2 terrazas 20m2!!                                                

              170.000€

DÚPLEX CON 2 TERRAZAS

Ref. 2646: Llantia: Buhardilla de 40 m2. 3 habita-
ciones (1 doble), gran salón-comedor chimenea, 
2 baños, 1 aseo, gran cocina indep con galería. 
Calef. Trastero. Terraza de 30m2 !!
                                                            200.000€

ÁTICO DE GRAN METRAJE

Ref. 2671: Centro: Patio de 30m2 y terraza de 10m2. 
2 hab. (1 dobles), salón-comedor con salida a te-
rraza, cocina indep. galería, 1 baño. Calef. Acab.
calidad. No pierdas esta oportunidad!! 

242.000€

CERCA PLAYA Y ESTACIÓN 

1P IMMO NOVA.indd   1 15/11/17   8:49



Citen a declarar el cap de la Policia Local
Dins del procés pels presumptes delictes de prevaricació i desobediència 
en relació al referèndum de l'1 d'octubre

Societat: Redacció

  El cap de la Policia Local d’Ar-
gentona, Pere Anglada, estava citat 
aquesta setmana a declarar a la 
Fiscalia Provincial de Barcelona. 
Anglada està investigat i ha de de-
clarar pels presumptes delictes de 
prevaricació i desobediència en re-
lació al referèndum de l'1 d'octubre. 

I és que els dies previs a la votació, 
tots els cossos de Policies Locals van 
rebre l'ordre de la Fiscalia d'impe-
dir tot allò que tingués a veure amb 
el referèndum però l'alcalde d'Ar-
gentona, Eudald Calvo, va emetre 
una ordre de servei contrària al cap 
de la Policia Local. En aquesta or-
dre s'especifi caven altres tasques 
que no tenien res a veure amb el 

referèndum i a la qual es va acollir 
Anglada que, posteriorment, la va 
transmetre als seus agents.

L’alcalde, Eudald Calvo, ha con-
fi rmat que l’Ajuntament dóna tot 
el suport i la cobertura jurídica al 
Cap de la Policia Local perquè, 
segons diu, aquesta citació “és un 
autèntic despropòsit” i “no té mas-
sa recorregut jurídic”. 

Adreça web del banner invertit:

www.elnou-cents.restaurant

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

ENTREGA

• 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:
JOAN RAMON ESCÁMEZ

concursos

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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Confia que el projecte "tindrà molt d'èxit" després que 
el Ple modifiqués el Pla General per aquell àmbit

 El portaveu d'ICV i regidor 
d'Educació i Cultura, Àngel Puig, es 

Puig confirma que la biblioteca  
de Can Doro va endavant

La zona de Can Doro, on anirà la bilioteca Cedida

núm. 1795 del 17 al 23 de novembre de 2017

mostra il·lusionat a l'hora de parlar 
de la futura biblioteca municipal 

que, segons la planifi cació de l'ac-
tual govern, estarà ubicada a Can 
Doro-Cal Guardià. Puig ha afi r-
mat que “tindrà molt èxit”, ja que 
actualment s'ha multiplicat per 
tres l'ús de la biblioteca, un fet 
que els demostra que “el poble 
necessita aquesta biblioteca” i que 
els “encoratja a tenir un projecte 
molt bonic”. 

La biblioteca és un dels equi-
paments que el govern té previst 
instal·lar a la zona de Can Doro-Cal 
Guardià. De fet, al ple municipal 
es va aprovar la modifi cació pun-
tual del Pla General d'Ordenació 
per la reordenació d'aquest espai, 
un punt que va tenir el suport de 
tots els partits excepte de Tots per 
Argentona que es va abstenir. Puig 
ha afi rmat que el projecte no està 
aturat i que s'hi està treballant.

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

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

178.000€

BUEN PISO
Ref. 12781 VISTA ALEGRE: Piso alto excelentes vistas, muy so-
leado, esquinero, ascensor. 85m2, 3 dorm. (2 dobl). Cocina 10 m2 
refor. Salón 24m2, balcón exterior con vistas. Calefacción. Venta-
nas aluminio. Puertas cedro. Suelos gres. Excelente comunidad. 
Zona tranquila. Junto colegios. 

T

360.000€

GRANDES DIMENSIONES
Ref. 12798 1ª LINEA DE MAR: 150m2 5 dor (4 dobl). 2 baños 
compl. + 1 aseo cortesía. Gran cocina 12m2, galería. Amplio salón 
comedor, chimenea y balcón-terracita con espectaculares vistas a 
mar. Calefacción. Parking opc., ascensor. 5 min estación. Amplitud 
estancias, vistas a mar. Playa a un paso.

T

122.000€

JUNTO A PLAZA VIVES I TUTÓ
Ref. 12624 CERDANYOLA: Precioso piso semi-nuevo  con as-
censor. Bonita vivienda tipo dúplex, 65m2. 2 habit (1 muy gran-
de) Baño completo y aseo. Terracita. Galería-lavadero. 1ª planta 
recibidor, cocina y comedor americano y aseo. 2ª planta: habit, 
baño completo, terraza y galería.

T

250.000€

PRECIOSO DÚPLEX
Ref. 12820 CENTRO: Perfectamente ubicado jto casco antigüo-
Sta. María. Ático dúplex 105m2 con terraza sup 25m2. Sólo 2 
vecinos. Salón comedor acogedor "llar de foc" Gran cocina office 
equipada. 2 habit dobles, terraza solarium. Buena compra.  

T

www.totmataro.cat/argentona
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Crítica de teatre: Comas Soler

  Dintre la seva programació tri-
mestral de teatre, música i dan-
sa, que habitualment té l’interès 
de combinar variació i qualitat, 
dissabte passat La Sala d’Argen-
tona va acollir ‘Un obús al cor’. 
És un monòleg de l’escriptor en 
llengua francesa Wajdi Mouawad 
nascut al Líban l’any 1968 i cone-
gut a Catalunya sobretot per tres 
dels grans espectacles inclosos a la 
tetralogia anomenada ‘La sang de 
les promeses’ que des del 2012 aquí 
ha anat muntant la companyia La 
Perla 29, amb Oriol Broggi al cap-
davant: ‘Incendis’, ‘Cels’ i ‘Boscos’.

Ara, compartint direcció amb 
Ferran Utzet, Broggi ha fet una 
nova incursió en el món narra-
tiu de l’autor amb una peça molt 
diferent, succinta, que ni té els 
allargaments ni les pretensions 
d’epopeia de les de la tetralogia 
esmentada, com tampoc de Tous 
des oiseaux, la propera producció 
del dramaturg que s’estrenarà just 
aquesta setmana a París, al Théâtre 
National de la Colline, del qual 
Mouawad és director.

‘Un obús al cor’, publicat el 2007, 

‘Un obús al cor’ descobreix la faceta més succinta de 
l’autor libanès

no és pròpiament un text teatral, 
bo i que ha estat versionat per a 
l’escena en diverses ocasions i fi ns 
i tot l’any 2014 va comportar l’im-
portant premi Molière com a actor 
revelació a Grégori Baquet, que 
l’interpretava en una de les adap-
tacions fetes a França. Es tracta 
d’un relat fet en primera persona 
en què Wahab, un jove de dinou 
anys, exposa rabiüdament el cúmul 
de records i de sentiments contra-
dictoris amb què s’ha d’acarar a la 
mort de la seva mare.

Malgrat el format reduït, a ‘Un 
obús al cor’ hi ressonen les evoca-
cions de caràcter autobiogràfi c i 
les fabulacions carregades de sim-
bolisme tan característiques en 
l’imaginari dramàtic de Mouawad.  
Com a ‘La sang de les promeses’ 
o a d’altres muntatges fets per ell 
mateix, com ‘Seuls’ o ‘Soeurs’, hi 
afl oren l’emigració i l’exili, la cerca 
de la pròpia identitat, l’ambiva-
lència de les relacions familiars, la 
incomunicació i la por i, principal-
ment, tots els traumes, malsons i 
violències motivats per la guerra 
civil del seu país d’origen, que aquí 
el personatge de Wahab denomina 
reiteradament i amb fatalitat “la 

Mouawad, en clau íntima, a Argentona

Ernest Villegas a 'Un obús al cor' Cedida 

germana bessona”. 

Diàleg interior
Presentada fa un any a Salt, dintre 
el festival Temporada Alta, la pro-
posta de Broggi i Utzet és volgu-
dament austera. Una il·luminació 
justa i efi caç, una cadira de tisora, 
una cortina i unes quantes projec-
cions són sufi cients per subratllar 
amb coherència la rotunditat de 
les paraules que ressonen al llarg 
de tota l’obra. Són les paraules 
que l’Ernest Villegas articula ple 
de subtilesa amb tots els regis-
tres i tons que conté la tempesta 
verbal escrita per Mouawad. Una 
interpretació convincent. En el seu 
Wahab cruesa i poesia van de bra-
cet de manera tan rotunda que el 
fan entranyable. I encara que no 
pari de deixar anar imprecacions 
de cara a l’espectador, en el fons 
el que el personatge experimenta 
és un turmentat diàleg interior. 
Perquè, al capdavall, la signifi -
cació d'Un obús al cor ve a ser la 
d’un ritual de pas que permet al 
jove protagonista una reconcilia-
ció amb la mare, amb si mateix i 
amb el futur. Per això acaba dient 
que ja no sap plorar més.

núm. 1795 del 17 al 23 de novembre de 2017Argentona
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detenir els tres homes i localitzar 
les 2.800 plantes de marihuana 
que tenia el grup. 

Instal·lacions organitzades
Segons explica la policia, les instal-
lacions estaven "perfectament or-
ganitzades i distribuïdes". En un 
primer nivell hi havia una zona per 
assecar les plantes amb la instal-
lació d'aparells per reduir la hu-
mitat, i en un altre nivell hi havia 
dipòsits d'aigua, sistemes d'instal-
lació elèctrica, làmpades, sistemes 
de reg i ventilació.

Tècnics ofi cials de l'empresa 
de subministrament elèctric van 
determinar que la instal·lació del 
cultiu s'havia fet de manera frau-
dulenta, la qual cosa suposava, 
segons la policia, un risc d'incendi 
amb un risc per les persones i la 
resta de naus del polígon indus-
trial. Els tres detinguts van que-
dar en llibertat provisional en es-
pera de declarar en seu judicial. | 

Redacció-ACN

  Tres veïns de Vilassar de Mar i 
Mataró, de nacionalitat espanyola i 
49, 37 i 25 anys, han estat detinguts 
com a presumptes autors d'un de-
licte contra la salut pública per trà-
fi c de drogues. Concretament, els 
Mossos d'Esquadra els acusen de 
ser els responsables d'una planta-
ció de 2.800 plantes de marihuana 
detectades en una nau industrial 
de Vilassar de Mar. A banda, la 
policia també els atribueix un al-
tre delicte de defraudació de fl uid 
elèctric. Les detencions van tenir 
lloc el 7 de novembre.

La investigació va començar 
l'octubre passat, quan va arribar 
als Mossos una informació segons 
la qual en una zona Industrial de 
Vilassar s'hi cultivava marihua-
na de forma extensiva. A partir 
d'aquí, els agents van comprovar 
com diferents persones entraven 
i sortien d'una nau amb material 
per cultivar plantes.

El 7 de novembre es va esta-
blir un operatiu que va permetre 

Els Mossos creuen que havien connectat els sistemes de 
cultiu de manera fraudulenta al sistema de Vilassar

Tres detinguts per cultivar 
2.800 plantes de marihuana

 L’Agència Catalana de l'Aigua 
(ACA) i el Consell Comarcal del 
Maresme han apostat per fer mi-
llores en el sanejament d'Arenys de 
Munt. Aquesta voluntat es traduirà 
en dos elements: la modifi cació 
del projecte constructiu de l'es-
tació de bombament i la impul-
sió del col·lector en alta d'Arenys 
de Munt, Arenys de Mar i Canet 
de Mar. Per fer-ho, l'ACA fi nan-
çarà amb 36.500 euros la redacció 
del projecte que farà el Consell 
Comarcal del Maresme.

En el moment que s’executin les 
obres, les aigües residuals d’Arenys 
de Munt deixaran de circular per 
la xarxa de clavegueram municipal 
d’Arenys de Mar i s’enviaran direc-
tament a l’EDAR de Canet. Segons 
les previsions, aquesta modifi ca-
ció permetrà estalviar uns 24.500 
euros anuals i reduirà el consum 
energètic.| Redacció

Milloraran l'estació de 
bombament i impulsió

Millores en el 
sanejament d'Arenys 
de Munt

Imatge de les instal·lacions pel cultiu de marihuana

L'estació arenyenca Cedida

Mossos 

Instal·lació clau

La instal·lació que volen 
millorar des de l'ACA i 
el Consell Comarcal del 
Maresme dona servei a 
Arenys de Munt, Arenys 
de Mar i Canet de Mar

Maresme núm. 1795 del 17 al 23 de novembre de 2017
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

OFICINA MOLINS I CIRERA:  Nicolau Guanyabens, 1 · T. 935 665 225 · babn5@tecnocasa.es

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

CENTRO HISTÓRICO (REF. 242389) 120 m2. En cen-
tro de Mataró. 3 dorm. dobles y 2 ind. Comedor de 
30m2. Cocina amplia y luminosa con galería de 7m2. 

2 baños completos. Balcón delantero y trasero de 
10m2. Cerca de todos los servicios públicos a escasos 

metros de la Plaça Santa Anna. A reformar. 
218.000€ 

SANT SADURNÍ (Ref. 242979).
Casa de 220m2 en dues plantes. A 

reformar, molt ben ubicada al centre de 
Mataró, pàrquing i jardí.

269.900€ 

ELS MOLINS (REF. 235213) Pis de 80m2 
per entrar a viure. 3 habitacions, menjador, 
cuina independent, bany amb plat de dutxa, 

galería, safareig i balcó al carrer.
Molt lluminós i acollidor.

94.900€

CERDANYOLA (REF.: 243162)
Pis de 4 dormitoris amb calefacció.

menjador de 23 m2. cuina offi ce amb
sortida a galeria. 
130.000€ 

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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AV MARESME (Ref. 242803) 65m2. 1ª Linea de 
mar: Ático en planta 15, vistas a mar. 2 hab. 
dobles, más de 10 m2, comedor con cocina 

americana de 20 m2. Baño completo. Balcón de 
19m2  esquinero con vistas a mar. Reformado con 

aacc bomba frío/calor. Finca con 3 ascen.

250.000€ 

CENTRE (Ref. 244274). Pis amb ascensor. 
Disposa de 70m2, 2 hab. (abans 3), bany 
amb dutxa, cuina i saló-menjador amb 

sortida a balcó. Reformat.

132.100€

ZONA ESPERANÇA (REF 242720) Planta 
baixa amb pati completament reformada. 
Menjador de 18 m2, cuina ind, safareig, 2 

habitacions (abans 3) i bany complet amb 
plat de dutxa.

129.000€

CERDANYOLA (REF.: 226361)
Àtic de 55m2 totalment exterior.

fi nca sense ascensor. 

56.000€ 

T

T E

T

T

T T

T
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a càrrec de Sandra de la Cruz, la 
realització de retrats en directe, 
exhibicions de ball i dansa, tallers 
de Macramé Plant Hanger a càrrec 
de Coquelilecot i d'altres activitats. 
A més, l'esdeveniment comptarà 
amb concerts acústics de diversos 
grups musicals per amenitzar to-
tes dues jornades, per completar 
la programació.

Voluntat de difusió
Vidmar Festival és un espai pels 
amants de l'art que neix de la ne-
cessitat de donar cabuda i difon-
dre l'art, la creativitat i les diverses 
visions del món. Vidmar crea així 
un espai singular i representatiu 
en el qual mostrar les creacions 
culturals i artístiques més variades. 

  Il·lustradors, pintors, escultors, 
ceramistes, fotògrafs, músics, dis-
senyadors i tot tipus d'artistes se-
ran els protagonistes del Vidmar 
Festival 08 Christmas Edition de 
Vilassar de Mar. L'esdeveniment 
social i cultural tindrà lloc el cap 
de setmana del 2 i 3 de desem-
bre als jardins de Can Bisa i estarà 
obert a tot tipus de públic sense 
restriccions. La voluntat és clara: 
que l'espai es converteixi en una 
galeria d'art a l'aire lliure i aculli 
també creacions d'art en directe 
per tal d'apropar aquest món als 
assistents. A més d'exposar i cre-
ar, els artistes també vendran les 
seves obres.

Alguns dels actes previstos són 
un recital de poesia d'Obsidiana 

Els dies 2 i 3 de desembre el municipi acollirà el 'Vidmar 
Festival 08 Christmas Edition' a l'espai de Can Bisa

Art, disseny, cultura i 
creativitat a Vilassar de Mar

 Llavaneres vol tornar a tenir 
una Comissió de Festes i és per 
complir aquest propòsit que la 
sala de Plens de l'Ajuntament del 
municipi va acollir una trobada 
en la qual el regidor de Cultura i 
Festes, Xavier Noms, va plantejar 
el nou sistema de funcionament. 
La Comissió es proposa treballar 
per equips en funció del calendari 
festiu a desenvolupar i és per això 
que espera comptar amb la parti-
cipació de molts vilatans.

El primer repte per la Comissió 
de Festes serà l'organització dels 
actes de suport a la Marató de TV3 
amb una convocatòria popular 
oberta a tothom pel pròxim 17 
de desembre.

Reunions mensuals
Pocs dies abans, el dia 14, han 
previst la constitució ofi cial de la 
Comissió de Festes, on s'explica-
ran les funcions dels diversos càr-
recs dins la comissió i s'admetran 
les candidatures per aquests. La 
Comissió proposa reunir-se a partir 
de llavors cada primer dijous de 
mes al vespre i les subcomissions 
establiran els seus propis horaris 
per treballar en les festes. Els inte-
ressats en incorporar-se a la feina 
de la comissió poden informar-se 
al web www.ajllavaneres.cat. | Red

Serà l'encarregada de 
diversos actes tot l'any

Llavaneres vol 
reimpulsar la 
Comissió de Festes

El Vidmar Festival de l'any passat a Vilassar de Mar

Una reunió de la comissió Cedida

Cedida 

La web

Es pot trobar tota la 
informació i programació 
d'aquest festival a 
www.vidmarfestival.com

La idea

El festival està concebut 
per donar cabuda i difon-
dre l'art, la creativitat i les 
diverses visions del món

Maresme núm. 1795 del 17 al 23 de novembre de 2017
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93 757 25 74
C/ Emili Cabanyes, 12
Mataró

HABITATGES EN VENDA

Planta baixa de disseny recent construcció
Ref.2814. Planta baixa de disseny de recent construcció. Espais 
amplis, oberts, disseny juvenil, modern i de qualitat. Zona de dia 
oberta. Cuina americana. Dos banys complets. Habitatge gairebé 
completament equipat Disposa també d'un petit pati.  (CEE D)

210.000€

Pis tot exterior i molt lluminós
Ref.2748. Pis de 4 hab. Ampli saló amb sortida balcó, cuina 
ofi cce amb galeria, 2 banys, ascensor. Disposa d'una te-
rrassa comunitària en la qual té un traster de mes de 10m2 
inclòs en el preu. (CEE en tràmit).

230.000€

Pis de més 100m2 molt exterior
Ref.2774. De 4 hab. + pàrquing. Perfectament diferenciades les 
zones de dia i de nit. Saló amb balconada amb vistes a la ciutat 
i el mar de fons. Cuina offi ce, galeria i 2 banys. (CEE en tràmit). 

262.500€

VALOREM LA SEVA PROPIETAT GRATUÏTAMENT

www.studi.cat

ZONA RDA.SANT OLEGUER

ZONA CENTRE VIA EUROPA

Muralla de la Presó - 27, baixos 
08302 - Mataró

T 937 556 047

A prop de l'estació i a 200 mts del mar
Ref.2833. Totalment exterior, assolellat i ventilat. 4 hab. (2 do-
bles), menjador independent molt ampli i exterior. Cuina àmplia i 
funcional, que comunica amb galeria exterior. Calefacció a totes 
les estances. Balconada angular amb vistes. (CEE en tràmit)

166.000€

CENTRE

• Administració de Comunitats 
   i de Pàrquings.

• Administració de Lloguers.

• Tramitem cèdules i
   certificats d’eficiència 
   energètica.

www.castellalopezadministracions.cat
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El mataroní és actor de teatre musical i ha apostat també per ser entrenador personal

Nil Bofill,
iniciativa i talent 

Laia Mulà

 Amb només 24 anys el mataroní Nil Bofill ja té 
una bona llista de vivències i experiències a la but-
xaca: una gira per Espanya, un musical per infants 
a Catalunya o una final del programa Oh Happy 
Day de TV3, són algunes de les seves experiències 
en el sector. Inquiet i polifacètic, és un jove artista 
de teatre musical que sempre busca nous camins 
per descobrir. 

La seva trajectòria va començar treballant al Club 
Super3 i després va participar en la gira escolar amb 
el muntatge Hansel i Gretel. El toc de gràcia va venir 
en entrar a la gran producció Els Miserables, el seu 
musical de referència i pel qual va escollir i formar-se 
en aquesta professió. Entrar a formar part de l'equip 
d'aquest reconegut musical el va fer deixar l'Institut 
del Teatre de Barcelona, on només va arribar a estu-
diar el primer curs de teatre musical.

Després de dos anys i mig de gira per Espanya amb 
Els Miserables, en tornar a Barcelona va apostar per 
un altre dels musicals de referència: Rent. En aques-
ta ocasió, però, amb cinc companys van optar per 
agafar la batuta i fundar una productora anomenada 
'No day but today', la qual va comprar els drets de 
Rent. “Des d'un inici ens vam proposar portar apostes 
arriscades i poc comuns a Catalunya”, afirma. Amb 
en Nil com a protagonista, van representar aquest 
espectacle en català al barri del Poble Nou.

Una altra de les experiències que recorda amb 
un gran somriure és la participació en el programa 

musical de TV3 per excel·lència: l'Oh Happy Day 
2015. Com a membre dels Jarks, en Nil va arribar a 
la final del programa i, tot i que no van guanyar, té 
clar que “arribar a la final va ser un gran premi i que 
l'experiència en pantalla va ser una bomba”. Damunt 
l'escenari en Nil es defineix com “un conductor de 
l'art cap al públic” i es nota amb facilitat que és un 
autèntic apassionat d'aquesta professió.

Apostant per la salut

Des de fa poc és entrenador personal i ha impulsat 
un projecte que suposa un petit parèntesi temporal 
a la seva carrera. L'ha anomenat 'Nil Fit' i es tracta 
“d'un nou concepte de personal trainer on cadascú 
decideix els seus límits”. Nil Fit s'adapta a les ne-
cessitats de cadascú i va adreçat tant a aquells que 
no els agrada massa l'esport, com als que fan una 
mica o molt esport setmanalment, afirma. Ofereix 
entrenament individual o en grup, orientació per 
canviar els hàbits alimentaris, i molt més. 

ApuNts

Defineix-te: Inquiet, optimista i sempre m'agrada 
conèixer gent nova

una pel·lícula: 'Peter Pan' i totes les de Mister Bean

un llibre: Els de Dan Brown

un viatge: Al Nepal

un somni: Aconseguir les coses que em proposo

un musical: El Rei Lleó

 Daniel Ferrer 

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

OPORTUNIDAD, PISO REFORMADO: 
Tiene 3 hab. 1 doble, baño completo con 
ducha, cocina con galería anexa, suelos 
de gres y exteriores aluminio.

PISO TOTALMENTE REFORMADO: 4 
hab. (2 dobl), baño con ducha, cocina 
wengue y galería, salón com. 25m2, 
balcón exterior, a.a con bomba calor.

GRAN PISO DE 115M2: Con ascensor, 
dispone de 4 hab. 1 tipo suite, 2 baños 
completos, cocina office con galería ane-
xa, calefacción, pk opcional. 

EXCELENTE PISO DE 115M2: Con PK 
incl., 4 hab. (1 suite), 2 baños compl., co-
cina office haya, galeria, salón 28m2, bal-
cón exter, parquet, calefacción, ascensor.

PISO ECONÓMICO: De 90m2, consta 
de 4 habitaciones (2 dobles),  un baño 
completo con bañera, cocina formica 
con galeria, bien conservado.

PLANTA BAJA DE 115M2: Con patio de 
15m2, de 4 habitaciones (2 dobles), baño 
con ducha, cocina formica conservada, 
para reformar a su gusto, solo 3 vecinos.

PRIMER PISO CON ASCENSOR:   Con pa-
tio de 20m2, 4 hab. (1 tipo suite), 2 baños 
completos, cocina office, , a.a. y calefac-
ción, terrado comunitario.

ÁTICO DÚPLEX CON ASCENSOR: 
Totalmente refor., estudio 20m2, terraza 
15m2, 2 hab., baño y aseo, parquet, increi-
bles vistas al pº maritimo. PK opcional.

Ref. 2486 
Z. EIXAMPLE:

99.000€

Ref. 6213 
ZONA MOLINOS:

157.500€

Ref. 1423
CENTRO:

239.000€

Ref. 2489 
VIA EUROPA:

269.900€

Ref. 4277 
Z.CERDANYOLA:

70.000€

Ref. 5131 
Z. CIRERA:

124.000€

Ref. 2487 
PZA. CATALUNYA:

185.000€

Ref. 1422 
1ª LINEA DE MAR:

269.000€

T T

T T

T T

T

T

OBRA NUEVA-OPORTUNIDAD: 
Planta baja con jardin de 60m2, 2 hab. 
Espaciosas, 1 baño completo, cocina in-
dependiente. Último piso a la venta.

Ref. 4448
Z. P.I CADAFALCH:

165.000€

T

ÁTICO DÚPLEX CON ASCENSOR:ÁTICO DÚPLEX CON ASCENSOR:Ref. 1422 T

OPORTUNIDAD, PISO REFORMADO:OPORTUNIDAD, PISO REFORMADO:Ref. 2486 T PLANTA BAJA DE 115M2:PLANTA BAJA DE 115M2: Con patio de Ref. 5131 T

PISO TOTALMENTE REFORMADO:PISO TOTALMENTE REFORMADO: 4 Ref. 6213 T PRIMER PISO CON ASCENSOR:PRIMER PISO CON ASCENSOR:   Con pa-Ref. 2487 T

GRAN PISO DE 115M2: Con ascensor, Ref. 1423 T

EXCELENTE PISO DE 115M2: Con PK Ref. 2489 

PISO ECONÓMICO: De 90m2, consta Ref. 4277 

OBRA NUEVA-OPORTUNIDAD:Ref. 4448 T

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com 
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Propietari: li lloguem amb les màximes garanties.
Truqui’ns!  93 757 83 83info@fi nquescastella.com

www.fi nquescastella.com

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

Pis tot reformat amb material de primera qualitat!
Ocasió unica!! Amb 3 habitacions, cuina office, menjador ampli i bany amb 
dutxa. reformat fa només dos anys i pintat fa 6 mesos. per entrar a viure !!!!!. 
oportunitat pel preu. a 5 minuts de la platja i 15 minuts del centre. Tots els serveis 
a mà. Vine a veure-ho!!! T151173 94.000€

Palau-Esc� xad� 
Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
45 anys 

d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!Consta de 4 habitacions (2 dobles i 2 senzilles), bany complet amb dutxa, 

cuina offi ce amb galeria, saló un sortida a balcó amb vistes carrer, cale-
facció, ascensor, terres de parquet. Pis molt lluminós i situat en un carrer 
tranquil. Vingui a veure-ho !!!!  T151227

Pis en exclusiva 109m2 a prop Plaça Granollers

182.260€

P� amàs

Preciós pis de 106m2  molt lluminós
Consta de 4 habitacions (2 dobles), bany complet amb banyera+  1 servei, 
cuina offi ce, safareig, ampli i lluminós saló menjador amb balcó, aa/cc, 
tanc. d’alumini, terres parquet, ascensor. Carrer tranquil i fi nca molt fami-
liar. No ho dubti i vingui a veure-ho!! T151285 262.500€

Cen� e

191m² constr., 4 habit. (2 dobl), 2 banys compl, cuina offi ce refor, saló 
menjador, llar de foc, galeria, balcó, tssa, sala polivalent 50m², garatge, 
traster. Preciós jardí assolellat. Per entrar a viure, fi nca seminova i ubica-
ció que no pots deixar escapar!!  T250256

Casa adossada amb terrassa i jardí en exclusiva!

Vista Ale� e

299.000€

925€

850€
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Tr�qui'ns : T 93 757 83 83

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Propietari: li lloguem amb les màximes garanties.
Truqui’ns!  93 757 83 83

T 110555 Parc Central. Pis de recent construcció al centre de Mataró. Comerços, res-
taurants i zones d’oci. 94 m²,  3 habit. exteriors, amb ampli balcó. Cuina amb safareig 
i el menjador exterior. Inclou pl. pàrquing en el mateix edifici!!

 T202770 Can Quirze. Xalet individ. 320m²  de superfície, d’habitatge. 3 habit., 3 banys, 
cuina office, àmplia i bonica terrassa, jardí 700m², boniques vistes, piscina pròpia i pàrquing. 

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
45 anys 

d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!

T110388 Havana.  Pis 40 m², 1 habit., 1 bany, cuina americ, saló menj., balcó, aa/cc, par-
quet, ascensor, garatge i traster opc. Zona comunit. amb piscina!! Disponible novembre!!

650€

T109291 Centre.  Segon pis sense ascensor de 60 m², 2 habitacions, 1 bany 
complet, cuina offi ce, saló menjador amb sortida a balcó, Molt assolellat !!

525€

T110558 Centre.Fantàstic pis al centre de Mataró. 65m² i acabats bona qualitat Re-
cent construcció, i reformat. 2 habit. exteriors, ampli bany amb banyera, cuina office i 
ampli traster. Climatitzat de fred i calor, ascensor. Pl. pàrquing inclosa. No mascotes!

800€

2.500€

299.000€

870€

T110538 Parc Central. Pis de 85m², 3 habit.  exteriors (1 doble), 2 banys complets, 
cuina office, galeria, saló menjador amb balcó terrassa, galeria, calefacció, ascensor, 
pàrquing inclòs. Gran balcó de 12m² . Disponible a partir del 15 de setembre!

925€

T110554 Arenys de Mar. 70m² i 40m²  terrassa, 2 habit. 1 bany complet àmplia cuina. 
tot moblat. Zona comunitària amb piscina, forn de gas, rentavaixelles, assecadora, ne-
vera i rentadora. Armari encastat al dormitori, ampli traster al garatge. Plaça pàrquing!!

850€

T110559 Via Europa. Espectacular pis tot reformat de disseny. 60m², 2 habitacions, 
bany complet amb dutxa, cuina amèricana, saló menjador, aa / cc, ascensor, pàrquing 
i traster inclòs. Molt bona zona, familiar i al costat de tots els serveis!

850€
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LOCALS COMERCIALS

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA DESCRIPCIÓ PREU

MATARÓ - La Riera

ARGENTONA- Centre 

MATARÓ - Camí Ral

MATARÓ - Av. P. i Cadafalch

MATARÓ - Rda. O’Donnell

R.80057

R.19248

R.80059

R.23708

R.23599

Traspàs Bar–restaurant  al centre. 200 m2

Traspàs centre mèdic. 3 despatxos. Permisos donats d’alta 

SUPERCÈNTRIC. Local en pl. diàfana. 2 banys, magatzem i soterrani

Local cantonada 200 m2, tot tipus d’activitats. Sortida de fums, a/c.

Local 85 m2 amb aparadors, a/c, 2 banys, magatzem.

120.000€ i 3.000€/mes 

30.000€ i 560€/mes

3.200€/mes

1.500€/mes

650€/mes

176.900€

MATARÓ - Centre R 80047

Pis acollidor de 2 hab en comunitat reduïda 
amb ascensor. A 2 minuts a peu de la Riera!

362.000€

MATARÓ - Camí Serra R 80164

Impressionant casa 320m2, assolellada i vistes. 
Grans estances (hab 44m2 i 3 dobl). Definitiva!!!

255.000€

MATARÓ - Via Europa R 80050

Espectacular pis amb una terrassa de 60m2, 3 
hab, pk i traster a la mateixa finca. Oportunitat!!

325.000 €

MATARÓ - Centre R 80051

OBRA NOVA DIRECTA PROMOTOR. Últim 
pis 160m2. Terrassa 30m2, acabats a triar.

126.900 €

MATARÓ - La Llàntia R 80173

VOLS ESTRENAR PIS? Pis refor. 2h, cuina nova, 
wc, saló 24m2. Obrim llista d’espera per veure’l.!

216.900€

MATARÓ - Nou Parc Central R 11151

Pis seminou, 3 hab, 2 banys, ascensor, pk incl 
a la finca. Acabats de 1a. MILLOR QUE NOU!!

250.000€

MATARÓ - Via Europa R 19234

Pis ampli 3 hab (1 suite i 1 d), pk, orientat mar, 
bons acab, parquet, aa.cc. Zona immillorable 

260.000 €

MATARÓ - Via Europa R 18651

Fantàstic pis lluminós amb terrassa a nivel de 
60 m2, pk a la finca. A punt per entrar a viure!
Fantàstic pis lluminós amb terrassa a nivel de 
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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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RECICLA I GUANYARÀS

Separar bé els residus a casa suposa estalviar-nos diners a tots.
A més, reciclant contribueixes a evitar l’exhauriment dels 
recursos del planeta, fer sostenible l’ecosistema i mantenir net 
el nostre entorn.

Entra a reciclaiguanyaras.cat i descobreix com fer-ho.




