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23 supermercats mataronins se sumen al
Gran Recapte aquest divendres i dissabte
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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

53.000€

ATENCIÓN INVERSORES
Ref. 12740 CERDANYOLA SUR: Piso de 
media altura sin ascensor. Sup 50m2, 2 ha-
bitaciones. Comedor. Cocina. Baño y galería. 
El piso se encuentra en buen estado general 
pero sin reformas recientes. ideal gente sola 
o parejas. También muy enfocado a inverso-
res que quieran alta rentabilidad (8,3 %).

127.500€

250.000€

189.000€
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 donde le 
incluiremos un estudio de mercado, con el valor 
de su propiedad y la forma de rentabilizarla y 

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

168.000€

PISO IMPECABLE
Ref. 12767 Z. ROCABLANCA: Misma aveni-
da, buen piso 95m2 muy alto, orientado a mar. 
Buena presencia y ascensor. Perfecto estado 
con pequeños arreglos. 4 dorm. (2 dobles). Sa-
lón comedor 24m2, “llar de foc”. Balcón-terra-
cita. Cocina óptimo estado y equipada. Galería. 
Baño + aseo. Calefacción. Parking + trastero.

T

53.000€

ATENCIÓN INVERSORES
Ref. 12740 CERDANYOLA SUR: Piso de 
media altura sin ascensor. Sup 50m2, 2 ha-
bitaciones. Comedor. Cocina. Baño y galería. 
El piso se encuentra en buen estado general 
pero sin reformas recientes. ideal gente sola 
o parejas. También muy enfocado a inverso-
res que quieran alta rentabilidad (8,3 %).

T

253.000€

EN CALLE TRANQUILA
Ref. 12755 Z.CENTRO -Z.MARÍTIMA: Piso 
95m2, con buena imagen y pocos vecinos. Ascen-
sor,  Destaca su excelente estado interior. 4 hb ( 
2 dobles) Salón de 26 m2. Balcón exterior. Cocina 
offi ce como nueva y equipada. Galería posterior. 
Baño completo más aseo, Aire Acondicionado y 
calefacción eléctrica. Muy bien situado!!!

T 365.000€T

IMPRESIONANTE
Ref. 12698 PARC. CENTRAL: 137m2 + 60m2 
de patio y 25m2 de terraza. 4 habit. dobles. 2 ba-
ños completos (1 suitte con bañera hidromasaje y 
ducha) Amplio salón comedor 35 m2. Gran coci-
na 16 m2 muy amplia. Acab. 1ª calidad. Vistas pa-
norámicas. Exterior y muy soleado.  Pl. aparcam. 
18 m2 para coche y 2 motos incluida. ÚNICO!!!.

127.500€

PLANTA BAJA REFORMADA
Ref. 12804 JTO. AVDA. AMÉRICA: Pre-
ciosa y acogedora planta baja reformada al 
detalle. Salón comedor con cocina integrada 
2 dor. (1 con armario empotr). Baño completo 
Calefacción, A.A. Garaje 15m2 directo a vi-
vienda. Gres. Ventanas aluminio gris. Puertas 
sapelly. PRÁCTICAMENTE A ESTRENAR.

T 178.000€

POCOS VECINOS
Ref. 12787 CENTRO/JUNTO RDA. PRIM: Bien 
ubicado, céntrico pero tranquilo a su vez. Recien-
te construcción. Piso prácticamente nuevo. Bien 
orientado y con gran luminosidad. Perfecto estado 
de conservación. 2 habitac. +vestidor. Salón come-
dor independiente. Balcón con muy buena orienta-
ción. 2 baños, 1 tipo suitte. Suelos de parquet. Ca-
lefacción. PARKING OPCIONAL MISMO EDIFICIO!!

T

250.000€

ESPECIAL POR CARACTERÍSTICAS
Ref. 12820 Z. CENTRO: Perfectamente ubica-
do junto casco antigüo. Ático dúplex 105 m2 con 
terraza sup. 25 m2. Sólo 2 vecinos. Salón come-
dor acogedor, “llar de foc” Gran cocina offi ce 
equipada. 2 habitac. dobles, 1 en cada planta, la 
superior grande con terraza solarium. Producto 
singular y escaso por sus cualidades. 

T

248.000€

GRAN PISODE 95M2
Ref. 12775 JTO. FORN DEL VIDRE: Gran 
piso 95m2, 4 habit (2 dobl). 2 baños comple-
tos. Amplio salón  comedor, balcón exterior 
tipo terracita. Cocina, galería. Vivienda ex-
terior, muy luminosa y sol. sólo 20 años, as-
censor. Plaza párking y trastero misma fi nca. 
Ascensor. MUY CÉNTRICO!!!! 

T

66.000€

BUENA RENTABILIDAD
Ref. 12813 JTO. AVDA. PERÚ: Atención 
inversores! Buen producto por sus caracte-
rísticas. Piso 1/2 altura pocos vecinos. Distri-
bución sin pasillos. Aprovecha todos los espa-
cios. Para dejarlo a su gusto. 3 dor. (2 dobles). 
Salón comedor amplio. Cocina buenas medi-
das. Baño completo. Asequible.

T 96.000€

PARA ENTRAR A VIVIR
Ref. 12794 ZONA M0LINOS: Piso 1/2 altura 
en zona tranquila a un paso colegios, parques, 
centro de salud. 80m2. 3 dorm (2 dobles). Sa-
lón comedor 20m2. Cocina buen estado ampia 
galería. Baño completo reformado. 2 balcones,  
Puertas de roble nuevas. Suelos de gres. Venta-
nas de aluminio. Vivienda luminosa y exterior.

T

189.000€

GRAN PIS0
Ref. 12770 JUNTO RDA. PRESIDENT TARRA-
DELLAS: Edificio con ascensor, excelente piso, 100 
m2 con vistas. Totalmente exterior y muy soleado. 
EL MEJOR DE LA ZONA 4 habit. (2 dobles). 2 ba-
ños compl. (1  tipo suitte). Gran salón comedor 28 
m2. Amplia cocina 10 m2, office 6 m2. Balcón a 
plaza y galería espaciosa. No dude en visitarlo!!! !!

T 222.000€

PIS0 CON TERRAZA Y 2 PARKINGS
Ref. 12286 Z. VISTA ALEGRE: Excepcional vi-
vienda por características. Gran piso 110m2 con te-
rracita-solarium sup. 20m2. Reformado realmente 
impecable. Destaca la amplitud de estancias, lumi-
nosidad y vistas. 4 dorm (2 dobles). Salón comedor 
26 m2, “llar de foc” Gran cocina offic 12 m2. 2 baños 
completos. Estudio en parte superior con acceso a 
solarium. 2 plazas de aparcamiento incluidas.

T
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de l'arrel, cosa que recau en mans dels qui gestionen 
el país. Tot i això, a tanta distància d'aconseguir una 
solució real i defi nitiva, cal reconèixer que no està mai 
de més col·laborar en allò que cadascú cregui millor.

És curiós i contradictori, però, que en aquest moment 
ple de bona voluntat se celebrin iniciatives tan consu-
mistes com el Black Friday, i les previstes pels pròxims 
dies entorn el Nadal. Compres i més compres, acompa-
nyades d'estratègies comercials per estimular l'esperit 
consumista sense fre. Un esperit que, des del meu punt 
de vista, es contradiu amb el tradicional esperit nada-
lenc. És obvi que a tots ens agrada fer i rebre alguns 
detalls per les festes, mostres d'estima cap als altres 
que es tradueixen en forma de regal i que no tenen res 
de negatiu. Però la compra compulsiva durant el Nadal 
no és més que una resposta al constant estímul con-
sumista sota el que vivim exposats, el qual potser ens 
acaba condicionant sense que ens n'adonem.

Opinió: Laia Mulà

 A la setmana del Gran Recapte i acostant-se a la cele-
bració de La Marató de TV3, la solidaritat està a l'ordre 
del dia. Diners per investigar les malalties infeccioses, 
aliments pels més necessitats, voluntaris que dediquen 
el seu temps lliure a les causes benèfi ques, activitats so-
lidàries i molt més. Encara que tinguem fama d'excessi-
vament estalviadors, els catalans solem organitzar-nos 
d'allò més bé per ajudar als que ho necessiten i som 
considerablement solidaris. ¿Qui no ha treballat mai 
com a voluntari a qualsevol iniciativa social, dedicat el 
seu temps lliure a una associació, donat diners per una 
causa benèfi ca o participat d'alguna activitat solidària?

Ara bé, tots sabem que en un context ideal la clau seria 
no caure en la necessitat d'organitzar esdeveniments per 
ajudar als altres o, dit d'altra manera, que no hi hagués 
persones que necessitessin la solidaritat per viure o so-
breviure. És indiscutible que les iniciatives benèfi ques 
ajuden però que l'ideal seria la solució del problema des 

A les portes del Nadal

L’ENQUESTA

Creus que a Mataró es 
coneix i es reconeix 
prou la fi gura de Puig i 
Cadafalch?

78,2% No
21,8 % Sí

GRAN RECAPTE

LA PREGUNTA

Tens decidit el teu vot pel 
21-D o tens dubtes?

POLÍTICA DE GESTOS

Només va poder-se veure durant un dia i mig però els grups municipals 
de CiU i ERC van penjar dissabte passat aquesta pancarta que, en am-
bient de discòrdia entre polítics, l'Alcalde acabaria manant de retirar 
dissabte en compliment del criteri de la Junta Electoral.

APLAUDIT:  L'ovació ha de ser a 
priori per tots els mataronins que 
hi vulguin sumar i, òbviament, tam-
bé pels voluntaris de la campanya.

CASTIGAT: No fa cap bé a la ciutat 
que els estirabots entre polítics 
consisteixin més a la gestualitza-
ció que no pas al debat.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Cedida 

Davant de tot

Davant de tot 1797.indd   1 29/11/17   19:55
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INDICIS NADALENCS
L’encesa de llums i el pont de desembre arrenquen 
la campanya de Nadal
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Es reobre el cas Can Fàbregas
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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 Les portades

 Aquesta fotografi a facilitada per 
Pere Icardo és de la colla "Tres 
quarts de vuit" en els inicis de 
la Travessada del Montseny que 
aquests organitzen encara avui i 
que el passat cap de setmana va 
celebrar la seva 40a edició.

Molt ha canviat des de llavors 
el món de la muntanya però els 

La primera 'Travessada'

ingredients són els mateixos. 
L'estima per la natura en un mo-
ment canviant com és el fi nal de 
la tardor, els paratges especials 
del Montseny així com la bona 
companyia i familiaritat entre 
els participants. El record cap als 
promotors o membres del grup 
desapareguts és, cada any, patent 
durant la Travessada.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1797.indd   1 29/11/17   17:06



Sin título-1   1 28/11/17   18:08



Solidaritat a cabassos 
El divendres 1 i dissabte 2 de desembre té lloc el novè Gran Recapte que espera  
recollir una elevada quantitat d'oli, llet i conserves, entre altres aliments

Societat: Laia Mulà

   Més de 200.000 catalans es veu-
ran beneficiats de la tasca solidà-
ria de la ciutadania després del 
Gran Recapte d'aliments, el qual 
tindrà lloc durant el divendres 1 i 

el dissabte 2 de desembre a tot el 
territori català. La recollida d'ali-
ments tindrà lloc a un gran nom-
bre de supermercats i després se-
ran els quatre Bancs d'Aliments 
de Catalunya els que distribuiran 
els aliments en el territori perquè 

arribin a les persones beneficiàries. 
Sota el lema Tones De Voluntat, els 
més de 25.000 voluntaris que ja hi 
ha inscrits realitzaran la recollida 
als 2.700 establiments que parti-
cipen del Gran Recapte. Els orga-
nitzadors, però, encara cerquen 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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Durant el gran recapte del 2016, que va comptar amb uns 
26.000 voluntaris, es van recaptar més de 4 tones d'aliments. 
A Mataró, concretament l'any passat hi van col·laborar 300 
persones, les quals van destinar el seu temps lliure de manera 
desinteressada a la recollida d'aliments. La campanya procura 
aconseguir que les persones més necessitades del nostre en-
torn rebin ajuda alimentària. A més, també serveix per donar 
a conèixer la situació que travessa aquest grup, que ha anat 
creixent en els darrers anys. Concretament es calcula que prop 
d'un 20% de la població viu en situació de pobresa a Catalunya.

Les xifres de  
l'any passat,  
la referència

augmentar el nombre de perso-
nes voluntàries, sobretot en les 
grans ciutats.

Bancs dels Aliments
Els organitzadors són els quatre 
Bancs dels Aliments de Catalunya, 
els quals, per novè any consecu-
tiu, celebren el Gran Recapte amb 
la finalitat de donar resposta a la 
precarietat alimentària de les per-
sones més necessitades. Un cop 
realitzada la recollida, els encar-
regats de l'organització classifica-
ran els aliments en tipologies per 
distribuir-los amb facilitat entre 
les persones que ho necessitin.

Tones de Voluntat
La campanya apel·la a la voluntat 
de la ciutadania a partir de pres-
criptors que defineixen què és allò 
que els empeny dia a dia i motiva 
les seves accions més solidàries i 
generoses. Demanen recollir ma-
joritàriament llet, oli i conserves 
de verdura i peix perquè són ali-
ments bàsics per a la dieta i que es 
conserven durant uns mesos. “No 
volem producte fresc perquè no el 
podem repartir a temps” explica 
Kiku Cosí, un dels organitzadors 
del Gran Recapte. Les entitats que 
fan el repartiment ho fan un cop 
a la setmana i, per tant, no poden 
donar producte fresc. Per això, a 
més dels aliments ja mencionats, 
també recomanen donar arròs, 
pasta, galetes i aquest tipus de 
productes.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre de 2017
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Els voluntaris són la clau 
La disponibilitat de persones als diferents torns limita la quantitat d'establiments que 
pot cobrir la campanya

Solidaritat: Laia Mulà

 Al Maresme hi haurà uns 20.000 
voluntaris que recolliran aliments 
pel Gran Recapte el pròxim 1 i 2 de 
desembre. Des de l'organització, 

Kiku Cusí explica que no han pogut 
acceptar la participació de tots els 
establiments que s'han ofert per-
què no comptaven amb prou vo-
luntaris. Hi ha nombroses associa-
cions que col·laboren en la recerca 

de voluntaris com, per exemple, 
la Fundació Iluro i la Fundació 
Maresme, a més de centres que fan 
una tasca de difusió. Cal destacar 
també que Càritas, la Creu Roja 
i la Colla Castellera Capgrossos 

Voluntaris del Gran Recapte l'any passat al mercat de la plaça Cuba Daniel Ferrer 

Ciutat

Obertura 3-4 gran recapte.indd   2 29/11/17   10:28



s'ocupen cadascuna d'un punt 
de recollida del Gran Recapte. 
Evidentment, també col·laboren 
L'Entorn i el Menjador Social de 
Sant Joaquim.

Més beneficiaris que el 2017
Esperen que amb el gran recap-
te d'enguany recullin més quilo-
grams d'aliments al Maresme que 
en l'anterior perquè han passat “de 
donar menjar a 11.000 persones, a 
donar-ne a més de 13.000”, infor-
ma Cusí. És per això que si l'any 
passat es van recollir 290.000 qui-
lograms d'aliments a la comarca, 
aquest esperen superar els 300.000 
i així poder oferir aliments a totes 
les famílies que ho necessiten. 
Cusí lamenta que, encara que es 
compleixin les seves expectatives 
d'augmentar la recaptació a la co-
marca, cada persona rebrà menys 
quilograms d'aliments que l'any 
passat a causa de l'augment de 
benefi ciaris.

ALCAMPO, C. Estrasburg

BON ÀREA, Carretera de Mata 65

BON ÀREA, Miquel Biada 121

BON PREU ESCLAT, Plaça de Cuba

BON PREU ESCLAT, Moratín 38-40

CAPRABO, Jaume Recoder 12

CAPRABO, Nicolau Guayabens 29

CAPRABO, Poeta Punsola 35

CONSUM, Rda Mn Cinto Verdaguer

CONSUM, Francesc Macià s/n

CONSUM, Rda Alfons X el Savi 54-60

CONSUM, Rda Alfons X el Savi 136-144

LIDL Rda Països Catalans 21

MERCADONA, Tecnocampus

MERCADONA, Via Europa 133

MERCADONA, Goya 101

MERCADONA, Perú 43

MERCADONA, València 54

SIMPLY MARKET, Rosselló 93

SIMPLY MARKET, Pepeta Moreu 32

SORLI DISCAU, Rda O'Donnell 54

SORLI DISCAU, Camí Ral 260

SORLI DISCAU, Gravina 2-4

* Consulta'ls a www.granrecapte.com

Els 23 supermercats 
que hi participen

Daniel Ferrer 23

23 establiments de 
Mataró se sumen a la 
campanya avui i demà en 
horari ininterromput

núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre de 2017
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Educació: Laia Mulà

 El Pla Educatiu d’Entorn de 
Mataró ha impulsat dues inicia-
tives que esperen promoure l'edu-
cació integral i l'èxit educatius dels 
infants. Aquestes són la creació de 
la Xarxa d’AMPA/AFA, formada per 
40 centres escolars, i l'ampliació 
dels Patis Oberts. Concretament 
Mataró ja disposa de tres Patis 
Oberts que ofereixen les seves pis-
tes esportives fora de l'hora escolar 
per garantir un lleure de qualitat 
dels infants i joves. Les tres escoles 

Mataró disposa de tres Patis Oberts i d'una xarxa 
d'AMPA/AFA amb la participació de 40 escoles

que obren els seus patis són l'Es-
cola Rocafonda, el Camí del Mig 
i el Tomàs Viñas.

Més de deu anys
El Pla Educatiu d’Entorn va inici-
ar-se el curs 2005-2006 per pro-
moure activitats i projectes que 
busquessin l’educació integral i 
l’èxit educatiu dels nens i nenes a 
nivell acadèmic, social i personal 
dins i fora de l’aula. Liderat per la 
Direcció d’Ensenyament de Mataró 
i amb el suport del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 

El Pla Educatiu d'Entorn posa l'accent 
en els infants

 Nens i nenes jugant en un pati obert Cedida 

de Catalunya, està format per 
diversos projectes com els Patis 
Oberts i la nova Xarxa AMPA/AFA.

Les famílies agrupades
La Xarxa d’AMPA/AFA va néixer 
el curs 2016-2017 com una pla-
taforma d’entitats amb un doble 
objectiu: dinamitzar les AMPA/AFA 
dins de la comunitat educativa i 
promoure la participació de les 
famílies en els centres. Aquesta ini-
ciativa rep el suport del Moviment 
Educatiu del Maresme (MEM), 
l’Agència de Suport a l’Associaci-
onisme de l’Ajuntament de Mataró 
i amb la Federació d'Associacions 
de Mares i Pares d'Alumnes de 
Catalunya (FAPAC).

També a la secundària

En el seu inici, el curs passat, es-
tava formada per una quarante-
na d'AMPA/AFA d’escoles bressol 
municipals i escoles de primària. 
Aquest curs la Xarxa d’AMPA/AFA 
de Mataró proposa organitzar-se 
per temàtiques i també es vol am-
pliar als centres de secundària. Els 
temes escollits per abordar durant 
aquest curs són la participació de 
les famílies i l'atenció a la diversi-
tat, entre altres.

Un altre dels projectes del Projecte Educatiu d’Entorn de Mataró, 
el qual ja porta diversos anys en funcionament, són els Patis 
Oberts. La iniciativa vol dinamitzar les pistes esportives de tres 
escoles de la ciutat fora de l’horari escolar per donar resposta a 
la necessitat d’infants i joves de disposar d’espais de lleure d’ús 
públic. Aquesta iniciativa va iniciar-se a l'Escola Rocafonda, a 
l'Escola Tomàs Viñas de Cerdanyola i el curs passat es va ampliar 
a l'Escola Camí del Mig. Els patis obren de dilluns a divendres 
de 18.30 h a 20.30 h i disposen d’una persona responsable 
de la coordinació i d’un equip format per educadors socials i 
integradors socials que porten la dinàmica i les activitats dels 
assistents. Cada curs fan servir aquests espais més de 1.000 
infants i joves d’entre 8 i 18 anys.

Més d'un miler d'infants 
als patis oberts 

Ciutat

Tot 1 ciutat pla entorn.indd   2 29/11/17   15:53



La retirada de la pancarta amb una grua Cedida 

 Durant pràcticament dos dies 
del segon pis de l'Ajuntament de 
Mataró va penjar una pancarta 
amb el missatge "Llibertat Presos 
Polítics". Els regidors de CiU i ERC 
la van penjar entre les fi nestres 
dels seus despatxos de grup mu-
nicipal, a la part alta de la Casa 

CiU i ERC, autors de l'acció, es queixen que no 
s'acompleixi així la proposta de resolució del Ple

Gran, dissabte passat a la tarda. 
Dilluns va ser retirada per ordres 
directes de l'alcalde.

Segons fonts municipals la de-
cisió es va prendre per garantir la 
"neutralitat institucional", després 
que a Barcelona hagi prosperat 
un recurs de Ciutadans en aquest 

Pengen una pancarta pels 
presos i l'alcalde la fa retirar

sentit. L'alcalde, hauria trucat pri-
mer a algun dels regidors d'ERC 
perquè la despengés i en no arribar 
a cap acord amb aquest partit, va 
ordenar la retirada a una empresa, 
que es va enfi lar amb una grua per 
poder-la treure.

Els dos partits es queixen que la 
retirada es va fer sense notifi cació 
prèvia. No és la primera vegada que 
ERC utilitza la fi nestra del seu grup 
municipal per penjar-hi pancartes.  
El mateix grup municipal té instal-
lada una cortina amb els colors de 
l'estelada perquè la bandera inde-
pendentista sigui present.

Cal recordar que en el darrer 
Ple Municipal es va aprovar una 
proposta de resolució que insta-
va l'Ajuntament a ser actiu en la 
reclamació de la llibertat pels pre-
sos polítics i comportava, segons 
el text aprovat, que es pengés al 
balcó  principal de l'edifi ci una 
pancarta com la que els dos grups 
independentistes van penjar. Els 
sobiranistes es queixen que el go-
vern no atengui l'acord del Ple. | Red

núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre de 2017
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Passat, present i futur conviuen en-
tre els carrers més antics de Mataró. 
El Centre és un barri potent, el més 

buscat immobiliàriament però so-
bretot és el gran múscul, el cor 
comercial de la ciutat. La zona co-
mercial per antonomàsia, l'àrea 

que compta amb els dos mercats 
històrics, el cos que reposa sobre 
una columna vertebral com és La 
Riera i que cada cop desperta més 
interès en visitants.

El Centre és la ciutat que mira 
al mar, la mil·lenària Santa Maria 
i les seves campanes. Un poble 
dins de la ciutat.

 Anna Aluart 

La Riera, la columna vertebral del Centre de Mataró  Daniel Ferrer 

El cor comercial de la ciutat
El del casc històric és el gran centre comercial a cel 
obert de Mataró

El Centre

Barri
a barri

Tot barri intro centre.indd   2 29/11/17   17:57
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Octavi Torné, de Gomma Motors

 Què és Gomma Motors?

Som un taller de motocicletes espe-
cialitzat en les de gran cilindrada. 
Treballem amb la venda i repara-
ció de motocicletes amb marques 
com, per exemple, Honda, Yamaha, 
Suzuki, Kawasaki, Ducati, BMW i 
Triumph.

Quins serveis oferiu?

A més de la venda de motocicletes 

de gran cilindrada, treballem en la 
localització d'avaries i la reparació 
de les motocicletes. Tot i que ens 
centrem en els vehicles de gran 
cilindrada, també ens hem adap-
tat al mercat oferint serveis per les 
motocicletes de 125, 300 o 500, en-
tre altres cilindrades perquè molta 
gent les fa servir.

Què és el millor del centre?

És curiós perquè el millor és la 

 Daniel Ferrer 

"La tranquil·litat és el millor i 
el pitjor d'aquest barri"
Parlem amb Octavi Torné, propietari del taller-botiga 
Gomma Motors

tranquil·litat, però també és el pit-
jor. El tema és que pels que viuen 
aquí és un gran avantatge, però 
pels que tenim un negoci és per-
judicial perquè no hi ha tant co-
merç, almenys a la zona on tenim 
ubicada l'empresa.

En què us afecta estar en un 
carrer semi-peatonal?

Al nostre carrer no hi ha cap co-
merç i des que és peatonal ja no 
hi passen cotxes gairebé mai. Això 
ens ha fet mal perquè se'ns veu 
menys i, per tant, no és una bona 
zona. La sort és que tenim clients 
ja consolidats que ens coneixen de 
fa anys però si fos un carrer una 
mica més comercial o amb apar-
caments ens aniria millor perquè 
seríem més visibles.

Per què vau optar per obrir el 
negoci a aquesta zona?

Majoritàriament perquè neces-
sitàvem una nau industrial molt 
gran i aquí en el centre no n'hi 
ha gairebé cap a més de la nos-
tra. A nivell d'espai aquesta nau 
ens va molt bé perquè disposem 
de quasi 700 metres quadrats per 
treballar bé.

barri a barri Centre

Tot barri 3-4 gomma motors.indd   2 29/11/17   12:42
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 Finques Santa Anna és una im-
mobiliària de confiança que treba-
lla en tot el Maresme. Amb gairebé 
dos anys d'experiència, l'empresa 
ofereix assessorament immobiliari 
i una llarga llista de serveis externs 
per aportar tota la confiança i un 
tracte de proximitat pel client, prin-
cipis que consideren bàsics pel bon 

resultat de la seva feina. Aposten 
pel servei integral des del primer 
minut, fins un temps després de la 
compra o la venda d'un habitatge.

Sota el lema confiança i proximi-
tat, des de Finques Santa Anna po-
sen l'accent en el venedor perquè 
és qui cedeix el producte, explica el 
seu propietari, Carlos Fernández. 

Carlos Fernàndez, responsable de Finques Santa Anna  Daniel Ferrer 

Confiança i proximitat
Finques Santa Anna ofereix el millor tracte amb el client, 
atenció personalitzada i un llarg seguiment en les ges-
tions de compra i venda de pisos a Mataró i el Maresme

Té clar que el venedor del pis és 
qui “dóna la confiança per portar 
gent al seu pis i ensenyar-lo amb 
total llibertat”, una mostra de con-
fiança que valoren molt.

Amb la seu al carrer Argentona, 
Finques Santa Anna -que agafa el 
nom de la icònica plaça– va esco-
llir treballar entre muralles perquè 
és el nucli neuràlgic de la vida de 
la ciutat. Des del seu punt de vis-
ta Mataró inicialment no és gaire 
atractiva pels de fora però opina 
que quan algú la coneix, enganxa i 
s'hi vol quedar. Fernández destaca 
que Mataró no para de créixer en 
nombre de població.

La bombolla del lloguer

En relació al lloguer hi ha una bom-
bolla perquè “hi ha molt poc pro-
ducte i molta demanda”, declara 
Fernández. Això dificulta trobar 
pisos de lloguer a un bon preu. A 
través de la seva experiència ha 
detectat que “ens hem europeït-
zat perquè la gent jove tendeix a 
cercar pisos de lloguer”. 

núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre de 2017
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 Un dels espais amb més vida i 
trànsit de vianants del centre de la 
capital del Maresme és sens dubte 
la Plaça Gran. Un indret que durant 
el matí acull un mercat on s'hi po-
den comprar diversos productes 
frescos com fruita, verdura o peix, 
però que quan comença a enfos-
quir fa un gir de 180 graus i passa 
a ser un dels espais amb més vida 
d'oci tant durant la setmana, com 

en els caps de setmana. Sobretot 
en els dies més calorosos o durant 
els mesos d'estiu, la plaça acull 
un gran nombre de terrasses de 
bars que ofereixen la possibilitat 
de prendre alguna beguda, picar 
alguna tapa i, inclús, sopar en-
trepans o plats de productes de 
primera.

A la Plaça hi trobem bars, pa-
rades de menjar, carnisseries i 

fruiteries, entre molts d'altres ne-
gocis. També destaca la merceria 
més freqüentada del Centre. 

La millor manera de desco-
brir-los és passejant per aquesta 
bonica plaça que conserva molts 
dels elements antics que la con-
formaven durant el segle passat, 
convertint-se així en un indret bo-
nic i amb història començant pel 
Rengle de Puig i Cadafalch.

La Plaça Gran canvia del dia a la nit  Daniel Ferrer 

La Plaça Gran: centre 
neuràlgic de dia i de nit
L'espai, situat al centre de la ciutat, acull un mercat 
d'aliments frescos durant el dia i un espai d'oci i 
restauració quan es fa fosc

barri a barri El Centre

Tot barri oliver.indd   2 29/11/17   18:30
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 Aquest és el punt de partida 
de la xarxa de centres auditius 
Aural, la marca creada pel distri-
buïdor de Widex a Espanya, Widex 
Audiòfons, que compta amb un 
centre a Mataró.  El centre auditiu 
Aural de Mataró forma part d'una 
xarxa, la xarxa Aural, considerada  
la xarxa de centres auditius d'excel-
lència per l'atenció que ofereixen 

(serveis exclusius i rigorosos pro-
tocols de treball), la professiona-
litat i l'elevat nivell formatiu dels 
audioprotetistes que hi treballen 
i l'altíssima qualitat dels seus au-
diòfons de la marca Widex.  

Malgrat l'excel·lència dels au-
diòfons Widex, al centre auditiu 
Aural de Mataró són molt cons-
cients que perquè un audiòfon 

Xavier Oliver, audioprotetista Centre Auditiu Aural de Mataró.  Daniel Ferrer 

El camí a la millor audició i 
al benestar
“Voler millorar la nostra audició és el primer pas cap al 
benestar i la qualitat de vida”.

ofereixi a la persona amb pèrdua 
auditiva les màximes prestacions 
cal que l’adapti un professional 
d'alt nivell que, a més, segueixi un 
exigent protocol de treball. 

El camí Aural

Aquest protocol d'atenció és el que 
s'ha denominat  “el camí Aural”, i 
consta de diverses fases: l'escolta 
activa del pacient, la realització dels 
estudis auditius (que són gratuïts, 
indolors i no invasius),  la prova gra-
tuïta i personalitzada de l'audiò-
fon, l'assessorament i l'explicació 
de totes les facilitats que els centres 
Aural ofereixen als seus clients per-
què puguin adquirir els seus audi-
òfons i l'adaptació de l'audiòfon, 
una adaptació rigorosa, precisa i 
personalitzada. Un cop l'audició re-
sulta satisfactòria per a la persona, al 
centre Aural de Mataró planifi quen 
amb el pacient una sèrie de visites 
de seguiment i de revisions anuals 
que tenen com a objectiu assegurar 
que l'audiòfon està proporcionant 
el màxim rendiment. 

núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre de 2017
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Esports Discovery, una botiga de referència a la Plaça de Santa Anna

 Esports Discovery va obrir fa 
un any, l’octubre del 2016, i amb 
aquest temps ha esdevingut l’esta-
bliment de referència per a l'esquí 
i l'outdoor. És la botiga on comprar 
productes relacionats amb el món 
de la muntanya amb un assessora-
ment personal i professional basat 
en més de 20 anys d'experiència 
amb el valor afegit que aposten per 
marques sostenibles i marques de 
proximitat.

Si ets un practicant d’esquí alpí, 

aquesta és la teva botiga. Hi tro-
barem material dur, tèxtil i com-
plements però la seva oferta d'hi-
vern es completa amb tèxtil i calçat 
d'outdoor tècnic. Tot en primeres 
marques, tant nacionals com in-
ternacionals. D’aquesta manera, 
passada l’època d’esquí es conver-
teixen en el lloc ideal per comprar 
des d'un sac de dormir per anar a 
fer un trekking fi ns a roba i calçat 
per anar de viatge o de vacances. 
El seu nom de “Discovery” no és 

 Daniel Ferrer 

La botiga de referència en 
esquí i muntanya
A Esports Discovery ofereixen assessorament i primeres 
marques d'esquí i outdoor durant tota la temporada

casual: és l’indret ideal per des-
cobrir nous productes i marques.

El servei personalitzat és allò 
que fa diferent aquesta botiga. 
L’experiència del personal en el 
sector els permet poder aconse-
llar el millor producte adequat a 
les necessitats del client, amb gran 
professionalitat. 

Un tret diferencial d'Esports 
Discovery és oferir primeres mar-
ques, i moltes d'elles només es po-
den trobar en el seu establiment, 
essent punt de venda exclusiu a 
nivell comarcal. Treballar amb les 
primeres marques els permet oferir  
productes amb ofertes interessants 
per als seus clients. També tenen 
servei tècnic de reparació per es-
quís i taules d'snowboard.

barri a barri Centre

Tot barri esports discovery.indd   2 29/11/17   19:00
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Les instal·lacions d'IMMAT

  A l'IMMAT-Institut Mèdic Estètic 
Mataró ofereixen diferents tracta-
ments en medicina estètica facial. 
Informa't de les diferents possibili-
tats i dels efectes de cada tractament 
i, de cara a Nadal, regala't bellesa.

Botox (15 minuts)

El mètode més efi caç per esborrar 
les arrugues d'expressió. Resultats 
visibles en dos o tres dies sense 
modifi car la teva expressió natural.

 Daniel Ferrer 

Els millors tractaments 
estètics, a IMMAT
Bòtox, àcid hialurònic, fils tensors...

Àcid hialurònic (45 minuts)

Substància natural del nostre or-
ganisme que amb el pas del temps 
va disminuint provocant arrugues 
per la pèrdua d'aigua. Ideal per 
reposar volums en pòmuls, con-
torn i comissura de llavis, solcs...

Fils tensors (45 minuts)

El lífting sense cirurgia. Són els 
reabsorbibles que funcionen ten-
sant la pell i provocant la produc-
ció de col·lagen propi. Ideal per a 
elevar i reafi rmar les galtes, el coll 
o contorn d'ulls.

Mesoteràpia i vitamines

Il·lumina la teva pell retornant la 
hidratació perduda.

núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre de 2017
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 Del carrer Lepanto hi havia uns 
referents que marcaven l'entrada 
a Mataró des de l'estació. Fecsa, 
Can Maymí, el Sindicat, Mascarell, 
Can Fàbregas del paper, Clínica 
l'Aliança i Correos. D'aquesgts, 
avui sols segueix al mateix lloc 
Vidres Mascarell, que, encara que 

va començar al Camí Ral l'any 1953 
en fa 43 que és a la cantonada del 
carrer Gravina amb Lepanto.

Igual que la ciutat ha evoluci-
onat, com tot, el vidre també ha 
canviat. Del vidre senzill per fi nes-
tra o el gruixut per sobretaules ara 
podem triar vidres de seguretat, 

Antic vehicle de Vidres Mascarell  Daniel Ferrer 

Vidres Mascarell: 66 anys de 
solera al centre de Mataró
El taller de vidre, un negoci històric del barri

aïllants, resistents al foc o amb 
placa fotovoltaica que generi 
electricitat.

I, per treballar el vidre, ja no es 
fa servir el metro de fusta: ara cal 
fer servir el control numèric, el me-
surador làser o el nivell electrònic. 

Vidres Mascarell estan sempre 
atents a l'evolució dels materials 
en vidre perquè a Mataró arribin 
els primers i continuar fent, així, 
d'una feina un ofi ci.

barri a barri El Centre

Tot barri mascarell.indd   2 29/11/17   17:44
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L'amanida que proposa l'App de Veritas

 Ingredients:

• 4 fulles de kale
• 1/2 tassa de quinoa
• 1 tassa d’azukis cuits
• 1/4 de ceba
• 2 taronges
• 1 magrana
• 2 grapats de nous
• 4 cullerades soperes de gomasio
• Coriandre fresc
• Sal marina

Ingredients per a l’amaniment:

• 1 taronja
• 2 cullerades petites de mostas-
sa antiga
• 2 cullerades petites de tahina 
blanca
• 2 cullerades petites de vinagre 
d’arròs
• 2 cullerades petites de xarop 
d’atzavara
• 2 cullerades soperes d’oli d’oliva

 Cedida 

Amanida de kale, quinoa 
i azukis
L'App de Veritas presenta una recepta senzilla, de colors 
i plena de nutrients, gràcies a la combinació de kale i 
quinoa, dos coneguts superaliments. El toc especial el 
posa la vinagreta a base de tahin i mostassa antiga.

L'App de Veritas

L’app de Veritas t’ajuda a 

comprar i cuinar. Descobreix 

les propietats nutricionals dels 

productes que trobaràs a les nos-

tres botigues, així com receptes 

saludables. I també aconsegueix 

descomptes per estalviar en la 

cistella de la compra.

Elaboració:

1. Renta la quinoa i cou-la amb sal 
marina. Reserva-ho.
2. Talla la kale en trossos i escalda-
la en abundant aigua bullent du-
rant 4 minuts. Cola-la i reserva-la.
3. Prepara l’amaniment esprement 
la taronja i barrejant el suc amb la 
mostassa antiga, la tahina blanca, 
el vinagre d’arròs, el xarop d’at-
zavara i l’oli d’oliva. Remena-ho 
lleugerament fi ns que s’integrin 
els ingredients.
4. Pica la ceba ben fi na i col·loca-
la en un bol gran juntament amb 
la kale, la quinoa, les azukis, el 
gomasio i les nous trossejades.
5. Aboca l’amaniment al bol i bar-
reja-ho amb cura.
6. Decora-ho amb trossos de ta-
ronja i grans de magrana.

núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre de 2017
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Pablo Mármol a la seva clínica dental

 Des de quan hi treballeu i 
perquè ho vau escollir?

Tenim la clínica des del 1998 i vam 
triar aquesta ubicació perquè és 
un dels punts més importants de 
la zona per dos motius: perquè 
és el nucli de Mataró i perquè la 

ciutat és la capital del Maresme. 
La majoria de metges, clíniques 
dentals, ofi cines bancàries i ad-
vocats situen les seves clíniques 
a aquesta zona perquè, per més 
crisis econòmiques que hi hagi, 
segueix sent el centre.

 Daniel Ferrer 

"És un barri amb moltes zones de vianants, 
escoles i un ambient molt amè i agradable"
Coneixem el barri de la mà de Pablo Mármol, propietari 
de la Clínica Dental Mármol, una clínica que fa dinou 
anys que treballa al centre de Mataró

Creus que és una zona amb 
un comerç potent?

Abans ho era més però amb l'arri-
bada del Centre Comercial Mataró 
Parc el comerç es va dividir en-
tre els dos espais comercials de 
la ciutat. Això ha afectat el sector 

barri a barri El Centre

Tot barri pablo marmol.indd   2 29/11/17   13:11
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de la restauració i a les botigues de 
roba, electrodomèstics i altres. A 
la clínica, però, no ens ha afectat.

Què és el millor del barri?

En línies generals el barri està molt 
bé per viure-hi i treballar-hi i no té 
problemes importants. És un es-
pai amb moltes zones per als via-
nants, escoles i un ambient laboral 
de dilluns a divendres molt amè i 
agradable. És evident que algunes 
coses es podrien millorar però no 
hi ha problemes destacables.

Què creus que es podria 
millorar?

Un exemple és que hi ha molt pocs 
aparcaments gratuïts i que els pa-
cients es veuen obligats a pagar 
pàrquing.

Quins serveis oferiu a la Clínica 
Dental Mármol?

Oferim tot tipus de serveis amb la 
més alta tecnologia en implanto-
logia guiada, ortodòncia invisible, 
invisalign i estètica dental amb 
les caretes lumineers. Comptem 
amb tots els avenços per oferir 
als clients la qualitat més elevada.

En què us especialitzeu?

Un dels nostres serveis més desta-
cables són les rehabilitacions de la 
boca sencera, per les quals tenim 
molts clients. Els nostres serveis 
són integrals i oferim finançament 
per tots els clients per garantir l'ac-
cés a un servei d'odontologia.

Quin tipus de pacients teniu 
i de quines zones provenen?

Els nostres pacients són tot tipus de 
persones que vénen de Mataró i de 
localitats veïnes perquè la Clínica 
Dental Mármol és un centre de 
referència al Maresme.

núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre de 2017
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 Un any més els mataronins i ma-
taronines poden gaudir del passeig 
més nadalenc i festiu visitant la Fira 
de Nadal. Ubicada a la plaça Santa 
Anna de Mataró, un dels indrets 
més concorreguts de la ciutat, la 
fi ra compta amb les tradicionals 
paradetes de Nadal amb produc-
tes de tots tipus. Pels que vulguin 
comprar un Tió, avets naturals o 

artifi cials, raïm de la sort, fi gures 
i elements pel pessebre, llums de 
Nadal, torrons i neules, ornaments 
per decorar la llar durant les festes 
i tot tipus de productes decoratius 
per les festes, la Fira de Nadal és 
el seu lloc adequat. 

La fi ra estarà oberta fi ns al dia 
23 de desembre de 10h a 13.30h i 
de 16.30h a 21h.

Cal destacar que enguany a la 
Fira de Nadal s'hi pot adquirir el 
cava Brut de la Fira de Mataró amb 
xapa de col·leccionista.

Encesa de llums

L'encesa de les llums ornamentals 
de Nadal, aquest divendres, afe-
giran ambient a tot el casc antic.

La Fira de Nadal, o de Santa Llúcia, un clàssic  Daniel Ferrer 

Les festes a tocar amb la 
Fira de Nadal de Mataró
Des de l'últim cap de setmana de novembre i fins al 23 
de desembre, la plaça Santa Anna acollirà la tradicional 
Fira de Nadal de Mataró

LLIURAMENT GRATUÏT A DOMICILI
SERVEI DE PERRUQUERIA

CANINA I FELINA

barri a barri El Centre

Tot barri integralia.indd   2 29/11/17   19:28



16

 És probable que molts mataro-
nins i veïns del Centre no cone-
guin Integralia. Amb les ofi cines 
al Carrer de Sant Pere, aquesta 
és una fi rma de referència amb 
total garantia en la instal·lació i 
manteniment de serveis per a la 
llar. Treballen en instal·lacions de 

lampisteria, elèctriques, gas, cli-
matització en fred i calent i ener-
gies renovables com la solar o 
l'aerotèrmica.

El que fa fort Integralia és que 
disposa de 8 professionals i per tant 
té fl exibilitat per respondre amb 
la màxima agilitat per al client. La 

L'equip d'Integralia, amb 30 anys d'experiència al sector

 Daniel Ferrer 

Màxima garantia per a 
les teves instal·lacions
Integralia garanteixen agilitat, servei i professionalitat 
en totes les instal·lacions de la teva llar

rapidesa de les seves reparacions i 
instal·lacions els avala per sobre de 
la competència.  Acumulen més de 
30 anys de trajectòria en el sector i 
es nota: estan plenament al dia de 
les novetats en maquinària del sec-
tor i sempre ofereixen la màxima 
garantia. Òbviament la formació 
i reglamentació dels seus profes-
sionals i materials és l'òptima que 
marca la normativa. Per això s'hi 
pot confi ar: tenen el màxim aval 
en preu, garantia i servei.

Fan instal·lacions en obra nova 
o llar, petites reparacions, treba-
llen per promocions i ofereixen la 
màxima professionalitat tant en 
el petit servei al particular com a 
l'empresa.

Temporada de calefacció

Integralia és l'opció fi able que estàs 
esperant per aquella reparació ne-
cessària. En aquesta època de l'any, 
que tant necessitem la caldera o 
la calefacció, poden ser la millor 
ajuda en cas de revisió, reparació  
o instal·lació de nova maquinària. 

C. SANT PERE 31 · MATARÓ 
T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

Ofertes vàlides fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

CALDERA DE CONDENSACIÓAIRE CONDICIONAT INVERTERAIRE CONDICIONAT INVERTER
OFERTA!

CALDERA DE CONDENSACIÓ
OFERTA!

Ofertes vàlides fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

CALDERA DE CONDENSACIÓCALDERA DE CONDENSACIÓAIRE CONDICIONAT INVERTERAIRE CONDICIONAT INVERTER

MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
Instal·lació inclosa

25KW

1.365€

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera*4 m d'instal·lació màxima

Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:MARCA A ESCOLLIR:

INSTAL·LACIONS i REPARACIONS DE
LLUM·AIGUA·GAS·ELECTRICITAT·CLIMATITZACIÓ

núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre de 2017
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Carlos Oriol, de Triangle

 Per què vau escollir aquesta 
zona fa 25 anys?

Des d'un inici vam voler ser una 
acadèmia de ciutat, no de bar-
ri. El fet d'estar situats al cor de 
Mataró ho feia accessible des de 
qualsevol lloc de la ciutat. Vam te-
nir la possibilitat d'estar a locals 
més còmodes en termes de preu 
però no hauríem estat tan oberts al 
municipi i buscàvem la dimensió 
global i accessibilitat amb el tren.

Què creus que és el millor del 
barri del Centre?

Cal destacar que la zona on estem 
ha millorat molt darrerament en 
termes de gastronomia i comerç. 
La reforma que va rebre el Mercat 
de la plaça de Cuba, molt propera 
a la nostra acadèmia, es va notar 
perquè ara és una zona molt més 
viva, activa i moderna amb una 
estructura nova de mercat. Ha ge-
nerat molta vida i més optimisme.

 Daniel Ferrer 

"La Plaça de Cuba és ara molt 
més viva, activa i moderna"
Parlem sobre el barri amb Carlos Oriol, propietari de 
l'Escola d'Adults Triangle, situada al carrer Josep Oriol 
des de fa més de dues dècades

I què destacaries com el pitjor?

El fet que, per culpa de la crisi, hem 
vist tancar moltes botigues i nego-
cis. Des del 2009 fi ns al 2014 hem 
perdut molts amics en el camí que 
han abaixat la persiana. Ara, però, 
sembla que tot torna a reactivar-se.

Quins cursos i serveis oferiu?

Tenim tres grans línies de formació, 
la primera de les quals és l'escola 
d'adults perquè som l'única aca-
dèmia privada que hi ha a Mataró 
que ofereix graduat en ESO, entre 
altres títols homologats. En segon 
lloc, preparem per oposicions de 
Mossos d'Esquadra, Policia Local, 
Agents Rurals, mestres i d'altres. 
La tercera línia són els cursos pro-
fessionalitzadors que van orientats 
a la inserció laboral, sobretot en 
l'àmbit de la perruqueria canina 
i els assistents veterinaris.

En què us diferencieu?

El tret més característic és que te-
nim una oferta singular i purament 
acadèmica, pensada per a gent 
que es planteja tornar a estudiar i 
recuperar la vida acadèmica. Són 
formacions molt orientades a la 
funció pública o empresa privada.

barri a barri El Centre

Tot barri15-16 triangle + castelo.indd   2 29/11/17   18:59
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El responsable de Castelo Studi

 Des de quan sou al Centre?

Des que vam començar, l'any 
2013, vam obrir l'ofi cina al carrer 
Bonaire. Estàvem al número 17 
fi ns fa menys d'un any que vam 
traslladar-nos al número 25 del 
mateix carrer perquè volíem evo-
lucionar en el disseny d'interiors. 
El nou espai és modern i amb un 
disseny molt elaborat que sol agra-
dar molt. Ja és habitual que la gent 
que passa pel carrer pari davant 
la botiga per veure-la.

Per què vau escollir aquest 
indret?

En ser una zona cèntrica i dins el 
casc antic vam veure que la gent 
passava caminant molt sovint per 
davant i que els veïns són més pro-
pers. Vam mirar altres locals però 
quan vam veure aquesta zona ens 
va agradar molt més.

Què és el millor de treballar-hi?

La tranquil·litat de la zona i la 

 Daniel Ferrer 

"M'agraden la tranquil·litat i 
la proximitat amb el comerç"
Jose Antonio Castelló és el propietari de Castelo Studi, 
una empresa especialitzada en disseny d'interiors

proximitat amb la part més co-
mercial i residencial de la ciutat. 
Podem interactuar fàcilment amb 
els ciutadans i, a més, estem pen-
sant a organitzar esdeveniments 
per obrir-nos més de cara a la gent. 
Per exemple, farem un show coo-
king on vindrà un cuiner per in-
teractuar mentre cuina amb els 
professionals de l'arquitectura, 
decoradors i d'altres. Més endavant 
també esperem fer-ne un per a 
particulars. De cara a la primavera 
ens proposem fer portes obertes 
en els que hi col·laborin locals del 
centre de Mataró i que ajudin a 
promocionar la zona a través de 
les activitats.

I què destacaries com el pitjor 
del barri?

Sens dubte la difi cultat d'aparcar 
perquè els clients i representants 
se'ns queixen sovint.

Quins serveis oferiu a 
Castelo Studi?

Treballem molt amb professio-
nals i sempre al voltant del disseny 
d'interiors. Dissenyem tot el que 
necessita una casa, ofi cines, bars, 
locals diversos i molt més.

núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre de 2017
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 Una nova edició de l'OCA o 
Operació Cap d'Any ja està en mar-
xa per donar entrada l'any 2018. 
Amb la tradicional barra a preus 
populars, una gran carpa per pro-
tegir del fred als assistents i la mú-
sica més divertida, els mataronins 
i mataronines podran començar el 

2018 amb una gran festa popular 
apte per a totes les edats i sense 
necessitat de comprar entrada. La 
iniciativa, nascuda d'un grup de 
joves mataronins que van creure 
en la necessitat de tenir una festa 
de Cap d'Any popular, es propo-
sa omplir la plaça Santa Anna de 

Mataró amb milers de ciutadans 
el pròxim 1 de gener. Enguany 
compta amb més d'una desena 
d'organitzadors que des de fa di-
versos mesos treballen perquè la 
festa sigui un èxit.

Després d'haver-se celebrat a la 
Gàbia o al local dels Capgrossos 
de Mataró, l'OCA de Cap d'Any ja 
en porta diversos a la plaça Santa 
Anna, emplaçament que reuneix 
tots els atributs per celebrar una 
gran festa de la ciutadania.

L'OCA es manté un any més a la Plaça Santa Anna  Daniel Ferrer 

Per cap d'any a Santa Anna
L'OCA, la festa més boja de Cap d'Any, se celebrarà 
com ja és tradició a un dels centres neuràlgics 
de la vida a la ciutat

barri a barri El Centre

Tot barri due.indd   2 29/11/17   18:32
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 Due és un nou concepte de bo-
tiga de roba que arriba a Mataró, 
on pots trobar dos estils diferents: 
casual i de festa. La Marta i la Fani  
t'assessoren de la manera més pro-
fessional per vestir en les teves nits 
especials, festes i cerimònies amb 
l'objectiu que et sentis "lovely".

L'objectiu de Due és que et pu-
guis sentir única, ja que parteixen 
de la premissa que totes som di-
ferents amb un estil propi. És per 
això que elles t'assessoren, et fan 
brillar especialment i disposen 
d'una gran col·lecció de comple-
ments. Lluir especialment per a les 

L'interior de Due al carrer Churruca  Daniel Ferrer 

Roba per sentir-se 'lovely'
Due, al carrer Churruca, ofereix una àmplia gamma de 
roba femenina per a les ocasions més especials, amb 
assessorament professional per a la millor elecció

ocasions especials de les festes és 
més fàcil si confi es en Due.

Àmplia gamma de talles

Disposen d'una àmplia gamma 
de talles, de la 16 a la 60 amb els 
dissenys més actuals.

núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre de 2017
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El projecte guanyador de l'antic concurs d'idees per l'illa de Can Cruzate, obra d'Antoni Bou

 És la pastilla urbanística més 
llaminera de tot el centre. Molts 
metres quadrats i, sobretot, una 
ubicació idònia. Can Cruzate és el 
conjunt de cases que enllaça entre 
la Plaça de l'Ajuntament i la Plaça 

Gran i bona part de la seva extensió 
està inutilitzada, buida per dins i 
amb les façanes sustentades per 
estructures metàliques.

La crisi –i l'oposició dels propi-
etaris– va aturar en l'època d'or de 

 Arxiu 

Can Cruzate espera
Després d'una dècada, l'Ajuntament podria intentar 
tornar a desenvolupar aquest sector

la totxana que es desenvolupés. 
Des de llavors segueix impassible, 
tal com estava. 

L'any passat, per primer cop, 
l'Ajuntament va fer pública la in-
tenció de desenvolupar un sector 
que és del tot estratègic. El canvi 
del govern potser demora el Pla 
Especial del Centre. No vindrà 
d'aquí. No hi ha res concretat. 
Can Cruzate espera.

barri a barri El Centre
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 Què fa especial la teràpia 
de flotació?

És un sistema revolucionari que 
permet un aïllament sensorial to-
tal perquè la persona es trobi a si 
mateixa en un espai de benestar. 
Té teràpia de relaxació i benefi cis 
a nivell de pell i musculatura. És 

una teràpia indicada per a tras-
torns de la son, dolors crònics, 
recuperacions en alt rendiment 
esportiu o per exemple embaras-
sades davant dels dolors lumbars.

Què se sent?

És un tractament en aigua, que 

Àurea Clinique té una maquinària exclusiva  Daniel Ferrer 

T'atreveixes amb la flotació?
Parlem amb la doctora Jéssica García, metge estètic de la 
nova Àurea Clinique, un centre de medicina estètica amb 
spa i wellness amb un sistema terapèutic revolucionari

permet una fl otació com si estigues-
sis al Mar mort. Es fa en una cabina 
aïllada acústicament en un 90 per 
cent que permet un aïllament sen-
sorial complet. És un equipament 
que, entre Badalona i Girona, només 
es pot trobar en el nostre centre.

Com és que han escollit el 
Centre de Mataró?

Creiem que el Centre és el cor so-
cial i econòmic de la ciutat, en 
podríem dir una zona d'alt rendi-
ment. Hi conviu gent jove, gent tre-
balladora, emprenedors i es dona 
la situació d'estrès davant el qual 
podem la teràpia pot ser molt útil. 
El Centre és la zona més explotable, 
allà on la gent treballa on podem 
estar a l'abast del màxim de gent.

Recomanaries els tractaments 
de cara a les festes?

Tenim vals i bons per Nadal, sigui 
la pròpia teràpia de fl otació o qual-
sevol altre tractament d'estètica o 
massatge.

núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre de 2017
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 El departament de premsa d'In-
ditex no parla. Ni vol confi rmar res. 
Però se sap: el Zara tanca la botiga 
de grans dimensions del Centre, al 
cor de La Riera i d'aquesta manera 
la marca més coneguda del grup 
tèxtil d'Amancio Ortega replegarà 
la seva oferta a Mataró Parc. Zara 
fa el mateix camí que abans altres 
marques del propi conglomerat, els 
grans dominadors de l'oferta d'un 
cert tipus de roba. No és un canvi 
de gerència més, ni per la dimen-
sió d'Inditex ni tampoc pel local 
que aviat deixarà d'oferir roba de 
tendència a preus prou a l'abast. 
Un altre important grup empre-
sarial, dedicat a la gastronomia, 
podria ser el nou actor d'un local 
de grans proporcions però, altra 
vegada, el departament de premsa 
no confi rma. Caldrà esperar.

Un centre que muta

L'aposta de Zara per Mataró Parc 
enlloc del Centre suposa, en si ma-
teix, un símptoma. Les grans mar-
ques prefereixen el centre comer-
cial, que en perspectiva històrica 
ha guanyat la partida i atrau més 
–per model cultural, per concen-
tració, pel que sigui– que un Centre 

que en pocs anys ha mutat força 
pells comercials però que en contra 
el que diguin els fatalistes manté 
el seu bon cartell. Un indicador 
apropiat són els preus dels locals 
situats a les principals artèries co-
mercials del cor de la ciutat: els 
lloguers no han baixat pas. Hi ha 
Centre per anys.

El local del Zara, una icona comercial del Centre  Daniel Ferrer 

Mutant la pell comercial
Zara abandona el Centre, que espera una definició 
estratègica de tota la zona que es cuina entre Ajunta-
ment i entitats de comerç

El que urgeix, i ho diu el propi sec-
tor, és una estratègia conjunta amb 
la qual el Centre pugui competir 
unit per atraure més compradors. 
Ajuntament i associacions comer-
cials ja treballen en l'esperat Pla 
d'Impuls del Centre Històric en el 
qual el comerç ha de jugar un pa-
per transcendent. Des de la cuina 
d'aquesta estratègia es demanava 
fa mesos confi ança en el resultat. 
Caldrà estar atents als plans de 
futur per la zona.
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Nou local de Pastisseria Mataró, a La Riera
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Pastisseria Mataró
Text: Redacció

 Quatre mesos després d'obrir el primer establi-
ment just davant del Parc Central, Pastisseria Mataró 
aterra al cor de la ciutat, a la part baixa de la Riera 
per seguir oferint tots els dies de l'any, i en un ampli 
horari, productes de pastisseria, fl eca i degustació 
artesanals i fets 'in situ'. L'Eli i la Mari Carmen, amb 

més de tres dècades d'experiència en la professió, 
reobren de nou un local que sembla un altre: més 
claror, colors clars i el tracte més agradable per re-
vitalitzar l'oferta del Centre de Mataró. Elles tiren 
endavant el seu propi negoci, que no té absoluta-
ment res a veure amb la cadena de forns de pa que 
va fer fallida i que havia regentat el mateix espai. 
Bona notícia pel Centre que guanya un establiment 
de primera qualitat.

Del seu obrador en surten pastissos, dolços o pastes 

 Daniel Ferrer 

barri a barri El Centre

Tot barri restaurants pastisseria.indd   2 29/11/17   18:59



Al migdia: Hi podem fer el vermut dels caps de 

setmana –i entre setmana, per què no?– o hi podem 

prendre entrepans calents de primera qualitat o 

si ho preferim confiar en embotits ibèrics de gran 

qualitat. Fan amanides o una truita de patates per 

llepar-se'n els dits. I encara més: venen pizzes a 

porcions, pizzes fetes per ells mateixos que són 

del tot recomanables.

Per a aquestes festes: Precisament de cara a les 

festes podem encarregar algun àpat a la Pastisseria: 

ens farà quedar bé, a bon preu i sense haver de 

fer hores de cuina. També hi podem trobar neules 

i torrons que, com tots els seus productes, tenen  

garantida tota la qualitat.

de primera qualitat.  Òbviament recullen encàrrecs 
per quedar perfecte, sigui quin sigui el compromís.  
Hi podem trobar tot tipus d'entrepans o comprar-hi 
pa artesanal, de diferents tipologies i també canapès.  
A més, i és important, es tracta segurament del pa 
artesanal a un preu més competitiu de tota la zona, 
més barat que a la competència. 

Si l'interior del local és agradable i tranquil, també 
és senyalada la terrassa situada en una de les vies 
neuràlgiques del centre. Bon fer, tracte familiar, pro-
ductes de primera qualitat amb terrassa a la part baixa 
de la Riera és una combinació del tot guanyadora. 

Obren els 365 dies de l'any, de 7h a 21h pel que la 
Pastisseria Mataró cal incloure-la a la llista de reco-
manacions a tota hora. Sigui per esmorzar, per fer-hi 
un mos a l'hora de dinar o per berenar. També és un 
bon lloc per a trobades en grups petits o per fer el 
cafè d'entretemps. Feta artesanalment i de primera 
qualitat, és molt recomanable la seva xocolata des-
feta que podem degustar en format clàssic o amb 
un suís. També tenen tots els tipus de llet del mer-
cat, com la de civada, soja, d'arròs o sense lactosa.

Pastisseria Mataró

La Riera, 8. Mataró.
Telèfon 93 170 36 54
Obert de dilluns a diumenge de 7h a 21h

Fer el vermut  
o els encàrrecs
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 Finques Guillem és una empre-
sa situada al carrer Lepanto de 
Mataró que està especialitzada 
en la gestió de comunitats de ve-
ïns de tot Mataró i rodalia. A més, 
també treballa en el mercat de la 
compra-venda d'immobles i el 
lloguer dels mateixos oferint la 
serietat més elevada, transparèn-
cia i qualitat del servei. Finques 
Guillem va néixer l'any 2000 de 

la mà de Guillem Carmona i ara el 
seu fi ll és el Gerent i Administrador 
de l'empresa. Junts han apostat 
per actualitzar el model de negoci 
amb les tecnologies digitals i les 
aplicacions més noves.

Especialitzats en les comuni-
tats de propietaris, des de Finques 
Guillem treballen per garantir el 
benestar de tots els veïns, la repa-
ració de les avaries, el control dels 

Les dues generacions de Finques Guillem  Daniel Ferrer 

Serietat, transparència de 
gestió i qualitat en el servei
Especialitzats en treballar amb les comunitats de 
propietaris, Finques Guillem ofereix els seus serveis a 
Mataró i rodalia des de l'any 2000

comptes de la comunitat i molt 
més. Entre els seus serveis inclouen 
la cerca d'optimitzar les despeses 
de la comunitat en relació a la llum, 
les reparacions, les assegurances, 
i tot amb la màxima transparèn-
cia i un servei a mida adaptat a les 
necessitats del client. Consideren 
que el més important és buscar el 
que sigui més còmode per la co-
munitat de veïns adaptant-se als 
horaris i peticions de la comunitat 
i garantint que totes les actuacions 
es trobin dins la legalitat.

El Centre, una aposta de futur

L'empresa va néixer al Centre per 
diversos motius: la zona ofereix 
molts avantatges com la proximi-
tat dels diversos serveis que poden 
necessitar i l'afl uència de perso-
nes que diàriament travessen el 
carrer Lepanto. “Un dia, mentre 
buscava local, vaig observar una 
gran quantitat de gent que sortia 
del tren i pujava cap al centre”, 
explica el seu fundador, fet que el 
va fer pensar que seria una zona 
que visibilitzaria més el negoci.

barri a barri El Centre

Tot barri finques guillem.indd   2 29/11/17   17:59
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1

 Cada any, de cara al Nadal, Casa 
Graupera elabora un torró de crea-
ció temàtic molt esperat per molta 
gent, que fi ns i tot fa quilòmetres 
des de fora del Maresme per acon-
seguir-lo. És coneguda l'aposta 
pels dolços de primera qualitat 
d'aquesta empresa amb 122 anys 

d'història, que va molt més enllà 
de l'elaboració de neules. Casa 
Graupera, situada al cor de Mataró 
i a la vora de Santa Maria sempre té 
present la vinculació amb la ciutat 
i ha convertit els seus productes 
en el millor ambaixador gastro-
nòmic de la ciutat per a visitants 

Les caixes de Casa Graupera Daniel Ferrer 

La cloenda més dolça de 
l'Any Puig i Cadafalch

Casa Graupera s'inspira en l'arquitecte i la casa Coll i 
Regàs pel seu torró de creació

o turistes. És per això que intenta 
vincular sempre la seva aposta na-
dalenca amb algun element local 
i aquest 2017 no els podia passar 
per alt la celebració de l'Any Puig 
i Cadafalch. Aquest any s'han ins-
pirat en l'arquitecte mataroní i en 
la coneguda i recuperada Casa Coll 

32

barri a barri El Centre

Tot barri 27,28 graupera_2.indd   2 29/11/17   18:58



Les galetes amb motius modernistes

i Regàs per crear un sorprenent 
Torró de Creació 2017.

Expliquen a Casa Graupera que 
han dedicat el torró al Modernisme 
perquè una època on els ofi cis van 
tenir una rellevància important i 
entre ells el de l'ofi ci de neuler, que 
va ser rellevant a l'època. El torró 
d'aromes modernistes recull sa-
bors propers a les diades de festes 
i sobretaules llargues i reuneix tres 
elements propis d'aquesta imat-
ge tan nadalenca. D'una banda 
la crema catalana, les postres per 
excel·lència ja fa més d'un segle a 
les taules mataronines, de l'altre 

el cafè típic de les tertúlies, i per 
últim els cubans, la singular neu-
la amb la que els petits imitaven 
els puros i cigars que fumaven els 
grans. El detall del torró va més 
enllà i es presenta visualment amb 
una al·legoria del pany de les por-
tes interiors de la casa Coll i Regàs 
per simbolitzar la seva reobertura 
just aquest 2017 i també un dels 
seus característics vitralls, element 
comú a tota l'arquitectura moder-
nista. El Torró de Creació 2017, 
doncs, és modernista d'aspecte i 
d'inspiració, ja que al menjar-lo re-
corres els gustos d'una sobretaula 

de fa un segle: primer amb el gust 
de crema i posteriorment amb el 
cafè i els cubans.

Productes que fan ciutat

Casa Graupera fa una aposta im-
portant durant tot l'any per es-
devenir, en tant que establiment 
històric que ha mantingut l'ofi ci 
de mestres neulers, un reclam de 
ciutat. Així, no només se situa com 
a parada preferida de visitants que 
comproven de primera mà la crea-
ció artesanal d'una neula sinó que 
també amb motiu del mateix Any 
Puig i Cadafalch han elaborat ga-
letes amb motius decoratius dels 
característics terres de rajola hi-
dràulica modernista o caixes de 
regal amb clara referència a Puig 
i Cadafalch, la seva obra i la seva 
època. Així, un dels millors regals o 
souvenirs mataronins pot ser una 
de les caixes dedicades a l'ofi ci de 
neuler, la pròpia obra de Puig i 
Cadafalch o les icòniques botigues 
d'ultramarins on, precisament, 
s'elaboraven les neules. Tots els 
productes de Casa Graupera in-
corporen didàctiques explicacions 
en tres idiomes sobre la història en 
què s'inspiren els dolços.
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ISSA 
Assegurances de Salut
Nou, 46

Fusteria d'alumini
Alue
Montserrat, 11

Gomma Motors
Jaume Ibran, 18

Finques Santa Anna
Argentona, 12 baix

Padilla Moldero
Santa Maria, 1

Oliver Òptics
Plaça Cuba, 2

Esport Discovery
Camí Ral, 423

1

2

3

4

5

6

7

IMMAT
Camí Ral, 377

Mascarell
Lepanto, 64

Veritas
Nou, 27

La Natura
Carrer d'en Xammar, 2

Clínica Dental Mármol
Camí Ral, 377

8

9

10

11

12

Som Terra
Avda. Maresme, 259

Espai de diàleg
Sant Josep Oriol, 19

The Animal King
Sant Francesc D'Assis, 16

Integralia
Sant Pere, 31

Triangle Acadèmia
Sant Josep Oriol, 21

13

14

15

16

17

Plànol amb les
direccions dels
comerços
barri a barri
El Centre (1)
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Castelo Studi
Bonaire, 25

Aliança Mataró
Plaça de les Tereses, 22

Due
Churruca, 41

Detectives Zepol
Camí Ral, 495 7è 1a

Mr. Usby
Baixada Santa Anna, 4

Petit Racó
Barcelona, 59

Cal Barber
Unió, 10 baixos

Aurea Clinique
Sant Josep Oriol, 5

18

19

20

21

22

23

24

25

La Crop
Bonaire, 17

CHIC Estilistes
Montserrat, 30

Pecats 921
Nou, 21

Pastisseria Mataró
Riera, 8

Finques Guillem
Lepanto, 23

26

27

28

29

30

Sushi-Ya
Plaça Santa Anna, 9

Casa Graupera
Sant Simó, 5

Auto-Escola Mataró
El Torrent, 25-27

Toni 3
Passeig del Callao, 17

31

32

33

34

Plànol amb les
direccions dels
comerços
barri a barri
El Centre (i 2)
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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 

Perfectos desconocidos  [ds.-dg. + dm.-dj.] 20:10

 12:10  15:55  17:00  18:00  19:05  20:40  21:35  22:50  23:45  01:00 

Coco  12:00  12:15  16:20  18:00  19:00  20:10  21:45  00:20

 [ds.-dg. + dc.-dj.] 17:15

Dos padres por desigual  12:15  15:50  18:00  20:40  22:50  01:00

Wonder  12:00  16:00  18:00  20:30  22:30  00:55     [dm.] 18:20

      [dj.] 21:30      [En VOSE]  12: 20       [En català] 16:45  19:15  22:50

La librería 12:10          [dv. + dl.-dm.] 17:15

Paddington 2 12:15  16:00  18:10          [dj.] 18:20

Saw VIII 18:25  20:20  22:45  00:50          [dj.] 20:50

Asesinato en el Orient E. 12:00  16:00  18:25  20:00  22:30  00:50

Con los brazos abiertos 16:00

La liga de la justicia 12:00  16:30  19:00  22:00  00:35 

 [dm.] 16:45  18:00

Feliz dia de tu muerte 16:00  18:00  20:20  22:25  00:30

La librería 20:50  22:55  01:00         [dv.+dl.-dj.] 16:00

Yo-Kai Watch. La película 12:15

Thor: Tagnarok 21:30          [dm.] 23:45

El secreto de los Marrowbone 22:30           [dv. + dl.] 20:10

Tadeo Jones 2                     12:15          Deep 16:00

El autor                           00:10            Oro 00:50

El cascanueces (Òpera) [dm.] 20:15 

Andrea Chénier (Òpera) [dj.] 18:00 

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

Canción de Nueva York 18:00 (2 des.) - 20:00 (3 i 4 des.)

Amor a la Siciliana 20:00 (2 des.) - 18:00 (3 i 4 des.)

Fantasy of the Girls 20:30h (div. 1 desembre)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Coco + Corto Frozen  16:00  17:30  18:10  20:00  22:30          

 [dv., dl., dm. i dj.] 18:00  19:20

Perfectos desconocidos  16:15  18:30  20:30  22:30          

 [dv., dl., dm. i dj.] 18:00

Dos padres por desigual  16:00  18:00  20:00  22:00

Paddington 2 16:00  18:00

Saw VIII 20:30  22:30          [dv.+ dl.-dj.] 17:40  22:00

Asesinato en el Orient Express 16:00  18:10  20:25  22:40         

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

La liga de la justicia 18:00  20:20  22:40         

 [dv.+ dl.-dj.] 20:10  22:30

La librería 20:00  22:15

Feliz día de tu muerte 16:00         [dv.+ dl.-dj.] 18:15

El pequeño vampiro 15:45 

El secreto de Marrowbone 20:15  22:30

Thor: Ragnarok 17:45

Tadeo Jones 2 16:00

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

Tot Cinemes 1797.indd   2 29/11/17   18:33



  Sun-wha és una estudiant de 
secundària de primer any plena 
de somnis i curiositats. Un dia 
ajuda la seva amiga a preparar 
una audició per a l'espectacle 
de Romeu i Julieta que posarà 
en escena el famós club de tea-
tre de l'escola. Durant l'audició, 
el director l'anima a interpretar 
el paper de Julieta i li conce-
deixen. És llavors quan coneix 
en Ha-nam, l'amor de totes les 
noies de l'escola, el qual ha 
estat escollit per al paper de 
Romeu. A mesura que avan-
ça la preparació teatral, Sun-
wha se sent atreta per Ha-nam 
però aviat descobreix que ell i 

Cinema asiàtic al Foment 

la seva amiga tenen una histò-
ria. A cavall entre el drama i el 
gènere més romàntic, 'Fantasy 
of the girls' és una pel·lícula 
parla sobre el primer amor i 
el desamor, l'amistat i molts 
temes de joventut.

'Fantasy of the Girls' és una 
pel·lícula dirigida per Ahn Jung-
min que se situa a Corea del 
sud. Es podrà veure al Foment 
Mataroní en versió original el 
pròxim divendres 1 de desem-
bre a les 20.30h del vespre. 
L'esdeveniment compta amb la 
col·laboració de Casa Àsia i la 
Diputació de Barcelona dins el 
Cicle de Cinema d'Àsia.

  

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. 1795
"Good Will Hunting"

Guanyadors:
· Gerson García Sánchez
· Jordi Costa Fornaguera

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

'Fantasy of the Girls' es podrà veure l'1 de desembre
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes núm. 1797 del 2 al 8 de desembre de 2017

COCO

En Miguel és un jove que somnia en 
convertir-se en una llegenda de la mú-
sica, encara que a la seva família no els 
agradi. Per conèixer el veritable llegat 
familiar s'endinsa a la 'Terra dels morts'. 
Un film de Pixar Animation Studios i Walt 
Disney Pictures.
Direcció:  Lee Unkrich,  Adrián Molina
Intèrprets: Animació
105min

WONDER

Un infant de només 10 anys intenta encaixar 
a la seva nova escola però no li serà fàcil. Per 
culpa d'una deformació facial de naixement 
l'han operat 27 vegades a la seva vida. Un dra-
ma entranyable que tracta la discapacitat amb 
transparència.
Direcció: Stephen Chbosky
Intèrprets: Jacob Tremblay,  Julia Ro-
berts,  Owen Wilson
113min

PERFECTOS DESCONOCIDOS

Quatre parelles d'amics d'entre 45 i 50 
anys es reuneixen per sopar i es propo-
sen un nou joc que mostrarà els seus 
pitjors secrets. Durant el joc llegiran en 
veu alta els missatges i trucades del seu 
telèfon deixant al descobert la seva vida. 
Direcció: Álex de la Iglesia
Intèrprets: Belén Rueda,  Eduard Fer-
nández,  Ernesto Alterio,
99min

EL SACRIFICIO DE UN...

L'Steven és un cirurgià que viu feliç amb 
la seva família. Quan l'Steven comença 
una amistat amb un noi de setze anys 
sense pare, els esdeveniments el por-
taran a haver de decidir entre fer un 
sacrifici o arriscar-se a perdre-ho tot. 
Direcció: Yorgos Lanthimos
Intèrprets:  Colin Farrell,  Nicole Kid-
man,  Barry Keoghan
109min

DOS PADRES POR DESIGUAL

En Dusty i en Brad s'han proposat donar als 
seus fills un Nadal perfecte però això no serà 
fàcil. El pare d'en Dusty, un home ple de caràc-
ter, i el de en Brad, molt carinyós i tendre, 
arriben i ho converteixen tot en un caos en 
aquesta comèdia nadalenca.
Direcció: Sean Anders
Intèrprets: Will Ferrell,  Mark Wahlberg,  
Linda Cardellini
100min

LA VIDA Y NADA MÁS

La Regina és una mare soltera que viu 
a Florida intentant arribar a final de 
mes i amb un munt de problemes. El seu 
fill gran, de 14 anys, menysprea cons-
tantment a la seva mare.  L'amenaça de 
la justícia, però, els unirà per sempre. 
Direcció: Antonio Méndez Esparza
Intèrprets: Andrew Bleechington,  Regi-
na Williams,  Robert Williams 
144min

Tot Cinemes 1797.indd   4 29/11/17   18:33
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 El Quadis CNM guanya el "Medi", porta sis 
 partits sense perdre, i continua en quart lloc 

 SÓN A L'ELIT 
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el Esporttot
Mario Lloret
Waterpolo Quadis CN MataróEl Personatge

"El nostre objectiu és 
tornar a Europa sí o sí"

Opinió Cugat Comas
Periodista el Tot Mataró

En una classe de polítiques, deu-
ria ser un dia que per alguna cosa 
parava l'orella, ens van explicar la 
teoria de l'institucionalisme dife-
renciant entre el formal i l'infor-
mal. No ho recordo gaire, però les 
societats –en tant que comunitats 
que comparteixen un mateix espai 
o que esdevenen un subjecte– es-
tan regides per dos tipus d'insti-
tucions: les formulades i instau-
rades –les formals– i les inherents 
o culturals, que són les informals. 
Segur que ho estic escrivint de for-
ma errònia. Dispensi'm els bons 
politòlegs.

Vam preguntar per això de les 
institucions informals i vam con-
cloure, a classe, que per la cultura 
cívica que tenim al nostre Estat, 
la picaresca n'era un exemple. 
Institució formal són els poders 
instaurats, les lleis, les normatives. 
Informals la cultura de la trampa: 
de l'estraperlo o l'evasió aplaudida 
de les obligacions. “La picaresca és 
feixisme”, ens va arribar a tronar 
un altre professor eminent de la 

mateixa universitat quan ens dei-
xava sols fent l'examen i no volia 
que copiéssim.

Els foto la tabarra perquè aprofi-
tant aquesta tribuna ara els podria 
explicar, arran del famós gol no 
concedit al Barça de futbol diu-
menge passat, que precisament 
vaig estar mig pioc tot el cap de 
setmana i que me'l vaig passar 
devorant hores d'esports en què 
una situació així no seria plausible. 
Rugbi, futbol americà, bàsquet, te-
nis. En totes quatre disciplines vaig 
veure fer servir el vídeo-arbitratge 
que el futbol espanyol, destil·lat de 
la nostra societat, no aplica.

Com sempre, després, tot van 
ser llufes de per què encara no 
s'aplica la tecnologia. Res millor 
que fantasmes com aquest gol 
de Mestalla perquè el futbol, pre-
ponderant, segueix essent la viva 
essència de la cultura popular 
d'aquest país. Erroni, xulesc i alti-
sonant. Amb la picaresca de gran 
atribut. Contraban. Una romanalla 
del que som, tristament. 

Fantasmes!
La no aplicació de la tecnologia retrata el futbol espanyol

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Agenda
CASA

ATLETISME
MARATÓ ESCOLAR
Dissabte 2 | 10:00 h | Sortida i arribada davant 
del Pavelló Eusebi Millan
20A MITJA MARATÓ CIUTAT DE 
MATARÓ I 1R TERÇ DE MITJA
Diumenge 3 | 9:30 h | Sortida i arribada davant 
del Pavelló Eusebi Millan

WATERPOLO Divisió Honor Fem.
LA SIRENA CNM - SANT FELIU
Dissabte 2 | 12:45h | Complex Joan Serra

HANDBOL Div. Est. Plata Fem.
JH MATARÓ - LA SALUD TENER.
Dissabte 2 | 18 h | Pavelló Teresa M. Roca 
HANDBOL 1a Estatal Mas.
JH MATARÓ - BORDILS B
Dissabte 2 | 20:15 h | Pavelló Teresa M. Roca

VOLEIBOL 1a Estatal Fem.
UEC LG MATARÓ - MONJOS
Dissabte 2 | 19:45 h | Pavelló Euskadi
 
BÀSQUET Lliga EBA Masc.
MAT.PARC BOET-  CASTELLDEFELS
Dissabte 2 | 20 h | Pavelló E. MIllán
BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
GRES PLATGES MAT.-  IGUALADA
Dissabte 2 | 19:30 h | Palau Mora

FUTBOL 3a Catalana
LA LLÀNTIA- YOUNG TALENT
Diumenge 3 | 12:15 h | Mpal. La Llàntia

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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6  QUADIS CN MATARÓ

4  CE MEDITERRANI

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret (14 
aturades); Ramiro Veich (1), "Pitu" Puig, 
Marc Corbalán (1), Víctor Fernàndez, 
Edu Mínguez, Lluc Bertran, Samu 
Ruiz, Àlex Codina (1), Pol Barbena (2), 
Albert Merino, Germán Yáñez i Xavier 
Casabella (ps).

CE MEDITERRANI: Popadic (8 atu-
rades), Mielgo, Van Den Burg, Corres, 
De Toro, Minguell, Guillem Garcia (1), 
Kusnetzov (1), Flores, Hodaly, Bofill (1), 
Gasulla (1), Toha (ps).

PARCIALS: 3-2, 0-0, 2-2, 1-0

DIV. D'HONOR        
MASCULINA

L'equip mataroní va aconse-
guir derrotar un potent rival

El Quadis CN Mataró va aconse-
guir una brillant victòria davant un 
potent Mediterrani, després d'un 
partit d'alta intensitat defensiva, 
i es manté en el quart lloc de la 
classificació. 

El partit va començar bé, ja que 
Àlex Codina va marcar en el pri-
mer atac quan s'estava acabant 
la primera possessió. El "Medi" va 
capgirar el marcador, però en els 
dos darrers atacs del primer quart 
Marc Corbalán, en jugada d'home 
de més, i Ramiro Veich, amb un 
magnífic xut llunyà, van tornar a 
posar per davant el Quadis.

En el segon quart les defenses 
van intensificar la seva tasca i cap 
dels dos equips va marcar, arri-
bant-se al descans amb 3-2. 

A la represa, Pol Barbena va mar-
car dos gols en un minut i va donar 
un confortable avantatge. La defen-
sa del Quadis estava esplèndida i 

El Quadis és quart
7a jornada (25 novembre)
QUADIS CNM - Mediterrani ..................6-4
Molins - CN Barcelona .........................7-14
Terrassa - Canoe ..................................14-9
Catalunya - Sabadell ...........................7-14
Sant Andreu - Echeyde Canàries ..... 13-7
Navarra - Barceloneta ........................1-20

Classificació 
Barceloneta 21, Terrassa 19, Sabadell 
15; QUADIS CN MATARÓ 14; CN 
Barcelona 13, Canoe i Sant Andreu 10, 
Mediterrani 8, Navarra 4, Catalunya 3, 
Echeyde 2, Molins 1.

8a jornada (2 desembre)
Sabadell - QUADIS CN MATARÓ (12:45 h)

Partit complicat
El Quadis visita una piscina, la Carles 
Ibars de Sabadell, on fa quatre anys 
que no puntua i nou que no hi guanya.
Serà aquest el 30è partit de Divisió 
d'Honor del CN Mataró a Sabadell, 
inclosos tres de "play-off" i en ells 
només ha pogut aconseguir dues 
victòries (per 8-10 la temporada 08-09 
i per 7-8 la 88-89) i dos empats, les 
temporades 07-08 i la més recent 
la 2013-14. La temporada passada 
el resultat va ser una contundent 
derrota per 16-6.

Dissabte torna la lliga
El dissabte dia 2 de novembre, a les 
12:45 hores, torna la lliga de Divisió 
d'Honor femenina després d'una 
setmana de descans. 
La Sirena CN Mataró que està en un 
poc habitual quart lloc, després de les 
derrotes davant els dos líders (Saba-
dell i Sant Andreu), rep la visita del CN 
Sant Feliu, un equip ben apropiat per 
tornar al camí de les victòries.
L'equip santfeliuenc havia estat anys 
enrere força potent i va guanyar a 
Mataró en les tres primeres visites 
(entre 05-06 i 07-08). Després quatre 
victòries mataronines, la darrera per 
24-4 la temporada 2012-13.

Victòria forjada des de la 
defensa i la porteria

al darrere Mario Lloret completava 
la feina amb les seves aturades (14 
al llarg del partit) que el portarien 
a ser proclamat el millor jugador 
del partit. Però l'equip de Sants, 
quan ja portava un quart d'hora 
sense marcar, es va despertar i en 
un minut va reduir la diferència a 
un gol (5-4).

El darrer quart va ser d'alta in-
tensitat, amb les defenses molt 
fortes. Tant semblava que podria 
arribar l'empat com el gol local, i 
diversos xuts d'un equip i l'altre 
van anar al pal. 

En aquesta ocasió el Quadis no 
va especular amb l'avantatge i al 
final el va ampliar amb un "xutàs" 
de Germán Yáñez que va establir 
el definitiu 6-4, quan faltava molt 
poc per acabar el partit, donant la 
tranquil·litat d'una valuosa victòria.

Div.Honor Fem.

www.eltotesport.com |  P. 3WATERPOLO

Mario Lloret, infranquejable. | D.F

Gran victòria del Quadis CNM. | D.F
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el Esporttot BÀSQUET

Serratacó, estelar. | D.F

Els grocs fonamenten la vic-
tòria en una gran segona part 
on fan efectiva la remuntada

Després de perdre la jornada ante-
rior, els nois de Charly Giralt bus-
caven recuperar a casa el camí de 
la victòria davant el Castellbisbal. 
Tot i que el partit no va començar 
gaire bé per als interessos dels ma-
taronins, al final els grocs –gràcies a 
una espectacular segona part– van 
aconseguir una treballada victòria 
que els permet seguir més a prop 
de la part alta que de la baixa.

Una segona meitat de partit on 
va destacar especialment Santi 
Serratacó, amb 23 punts, i on els 
grocs van sumar un brutal parcial 
de 55 a 34 a favor seu.

83 QUART

99 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (2), 
Drakeford (28), Canals (7), Hermoso (5), 
Naharro (10), Franch (9), Corella (3), Sal-
merón, Mañes (15) i Forcada (20). 17/25 tirs 
de 2, 11/22 en tirs de 3 i 32/40 en tirs d'1.

PARCIALS: 34-31, 21-22, 12-24 i 16-22.

El Boet juga el millor partit de l’any

El Mataró Feimat suma una nova 
victòria contra el Castellbisbal

Els taronges, gràcies a una 
magnífica segona part, acon-
segueixen la seva segona vic-
tòria consecutiva 

Els nois d’Alberto Peña van viat-
jar a Quart per batre’s amb un ri-
val directe en la lluita per eludir 
les posicions baixes de la taula, 
els dos empatats amb 4 victòries, 

amb l’esperança de seguir amb la 
bona línia després de la victòria 
aconseguida la setmana anterior 
a l’Eusebi Millan.

El partit no podia anar millor, 
amb una gran primer part ofensiva 
però, sobretot, una segona part on 
van passar per sobre del seu rival, 
amb un gran joc col·lectiu.

LLIGA EBA 
- Grup C - B

Vic i Pardinyes Lleida, 
duet de líders
Jornada 10 (25 i 26 de novembre)
Andorra "B" - Igualada .................... 53-81
JAC Sants - Vic ................................... 63-91
MATARÓ FEIMAT - Castellbisbal .... 79-66
Palma - Mollet ................................... 82-69
Cornellà - Olivar ................................77-87
Salt - Cerdanyola ...............................74-60
Valls - Pardinyes Lleida .................. 63-65

Classificació 
Vic i Pardinyes-Lleida, 18; Igualada, Pal-
ma i Mollet, 17; Valls i MATARÓ FEIMAT, 16; 
Olivar, 15; Cornellà i Salt, 14; Castellbisbal 
i Cerdanyola, 13; JAC Sants, 12; i Androrra 
"B", 10.
 
Jornada 11 (2 i 3 de desembre)
El Mataró Feimat visitarà la pista del Vic 
aquest dissabte 2 a les 20h. Un partit 
de primer nivell i d'extrema dificultat, 
ja que s'enfronten a un dels dos líders 
del grup. Una victòria groga també per-
metria seguir aspirant a pressionar els 
equips de la part alta de la classificació 
de lliga EBA. 

Només el Girona 
segueix el ritme del 
Masnou 
Jornada 10 (25 i 26 de novembre)
Barberà - Sant Adrià ....................... 79-59
Sant Josep - ARENYS ...................... 80-73
Roser - Girona ......................................61-71 
Collblanc - Tortosa ............................ 98-71
Tarrogana - Menorca ........................ 47-72
Quart - MATARÓ PARC BOET ........... 83-99
Castelldefels - EL MASNOU .............64-75

Classificació 
EL MASNOU, 18; Girona, 17; Menorca, 
16; Collblanc (-1 partit), Sant Josep (-1 
partit), Sant Adrià, ARENYS i MATARÓ 
PARC BOET, 15; Tarragona (-1 partit), Cas-
telldefels i Tortosa, 14; Quart (-1 partit), 
13; Barberà, 12; i Roser, 11.

Jornada 11 (2 i 3 de desembre)
El Mataró Parc Boet, després de sumar 
dues victòries consecutives, rebrà la 
visita del Castelldefels a l'Eusebi Millan 
aquest dissabte a les 20h, en un partit 
contra un rival directe.

- Grup C - A

79 MATARÓ FEIMAT

66 CASTELLBISBAL

MATARÓ FEIMAT: Solé (11), Serratacó 
(23), Cabrera (8), Rodríguez (4), Ventura 
(6), Viñallonga, Ariño (11), Romero (13), 
Espiga, Tardio (3) i Ysarn. 17 de 34 en tirs 
de 2, 9 de 28 en tirs de 3 i 18/21 en tirs d'1.

PARCIALS: 10-14, 14-18, 22-7 i 33-27.

Mañes va sumar 15 punts. | ARXIU
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S'escapa el triomf a Hospitalet. | ARXIU

Les mataronines disputen un 
partit molt igualat però en els 
petits detalls se’ls hi escapa 
la victòria

Les noies d’Adrià Castejón se la 
jugaven a la pista d’un dels quatre 
líders de la categoria, L’Hospitalet, 
i no van aconseguir la sorpresa per 

ben poc en un partit de gran nivell.
Les grogues van fer un gran ini-

ci de partit dominant el marcador, 
però les locals van reaccionar i al 
descans, el marcador era de 31-33. 
A la represa, una sortida lleuge-
rament millor del conjunt local va 
acabar decantant l'enfrontament.

C. CATALUNYA 
- GRUP 2 -

Triple empat al davant 
del grup amb vuit 
victòries i dues 
derrotes
11a jornada (25 i 26 de novembre)
Gramenet - Roser ............................. 60-38
Igualada - Viladecans .......................61-70
Hospitalet - GRESS P. MATARÓ ...... 65-62
Banyoles - Molins ............................. 63-66
Descansa: M. PARC DORI DORI BOET

Classificació 
Hospitalet, Viladecans i Gramenet, 
18; MATARÓ PARC DORI DORI BOET (-1 
partit) i GRESS PLATGES DE MATARÓ, 16; 
Roser i Molins, 12; i Igualada (-1 partit) i 
Banyoles, 11.

12a jornada (2 i 3 de desembre)
El Gress Platges de Mataró rebrà la visita 
de l'Igualada aquest dissabte dia 2 a les 
19:30 al Palau Josep Mora. Les igualadi-
nes, amb un partit menys, empaten amb 
el Banyoles a la darrera posició de la 
taula, per tant, serà un partit a priori as-
sequible i on la victòria és pràcticament 
obligatòria per no despenjar-se del grup 
capdavanter.
Per la seva part, el Mataró Parc Dori 
Dori Boet tornarà del descans amb un 
partit de màxima exigència, amb la seva 
visita a la pista del Viladecans aquest 
dissabte a les 18h. Les locals són un dels 
tres líders de la categoria amb el que es 
preveu un repte de gran dificultat.

El Gress Platges de Mataró no pot 
superar L’Hospitalet

posar-se a la feina i va guanyar els 
tres següents amb parcials de 25-
21, 25-8 i 25-14.

Aquest pròxim dissabte a les 
19:45 hores l'equip mataroní rep 
el Monjos, davant del qual seria 
molt important aconseguir els tres 
punts.

Classificació: CN Sabadell 23 (un 
partit més, avançat aquesta setmana), Vall 
Hebron 21; Sant Cugat B 16, CVB Barça B 
15, L'Illa Grau 13, Las Palmas 12, Premià de 
Dalt 11, Bordils 9, Monjos 7, Cecell Lleida i 
Almozara 6, UEC LG MATARÓ 5.

65 HOSPITALET

62 GRESS P. DE MATARÓ

GRESS PLATGES DE MATARÓ: 
Gómez (3), Cuni (4), Balmes (2), Coll (5), 
Magriña (2), Del Moral (5), Harris (21), 
Washington (5), Milla (5) i Murat (10). 18 
de 41 en tirs de 2, 5 de 29 en tirs de 3 i 
11 de 13 en tirs lliures.

PARCIALS: 14-19, 17-14, 19-14 i 15-15.

L'equip mataroní va perdre per 3-1 
a la pista del Vall d'Hebron, que 
era el líder de la 1a Estatal. Era una 
derrota previsible però s'ha de dir 
que l'equip d'Agustín Correa va 
fer un gran partit i va demostrar 
el seu progrés que l'ha de portar 
a la permanència en aquesta du-
ríssima 1a Estatal.

L'equip mataroní va començar 
molt connectat i va guanyar el pri-
mer set per 22-25 davant un equip 
barceloní potser una mica confiat. 
A partir del segon l'equip local va 

Tot i la derrota, les mataronines van oferir una gran imatge. | ARXIU

L'UEC LG Mataró fa un bon partit 
a la pista del líder de 1a Estatal
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PRIMERA ESTATAL 
MASCULINA

Recuperen el segon 
lloc, amb resultats 
favorables
7a Jornada (25 de novembre)
Jolaseta - Vilafranca ................................ 2-2
Taradell - Rivas Las Lagunas .................. 2-1
Alcobendas - Sant Feliu ........................... 4-2
Tordera - Sant Cugat ................................ 3-3
Maçanet - Calafell .....................................0-0
Vilanova - Alpicat ...................................... 2-4
MATARÓ - Manlleu ...................................... 3-1

Classificació
Calafell 19; MATARÓ 14; Sant Cugat 13; 
Alcobendas i Maçanet 11; Taradell 10; 
Manlleu i Vilafranca 9; Tordera, Vilanova 
i Alpicat 8; Rivas Las Lagunas 5; Sant 
Feliu 4; Jolaseta 3 punts.

Visita al líder imbatut
Aquest dissabte el Mataró juga a Calafell 
a les 8 del vespre, on intentaran fer el 
que encara no ha pogut ningú aquest 
any: batre al líder. Ben segur que no serà 
fàcil, però els mataronins tenen armes 
per a intentar-ho. L'any passat hi van 
empatar a tres gols (mateix resultat que 
a casa), però aquesta temporada l'equip 
del Baix Penedès està molt en forma.

Tot i la derrota, primer 
lloc a la butxaca
11a Jornada (25 de novembre)
Palau de Plegamans B - Igualada .........4-4
Lloret - Cerdanyola B ................................ 3-1
Noia - Vilassar ............................................. 1-2
Manlleu B - MATARÓ ................................... 2-1

Classificació grup A
CH MATARÓ 30; Igualada 20; Cerdanyola 
B, Palau de Plegamans B i Manlleu B 19; 
Lloret 13; Vilassar 9; Noia 0.

Visita al segon classificat
Aquest diumenge 2 de desembre a les 
12:55h l'equip d'Albert Bou visita al 
segon classificat, l'Igualada, i per tant 
estaria molt bé refer-se i sumar tres 
punts amb els que segurament es passi 
a la segona fase. A la primera volta el re-
sultat va ser de 4-1 per les mataronines. 
A veure si a camp contrari repeteixen.

Dos gols "psicològics" mar-
quen el partit a favor dels 
mataronins 

El Mis Ibérica CH Mataró va refer-se 
de la derrota de la setmana ante-
rior superant al potent Manlleu 
i sumant tres punts importants. 
Aquesta vegada sí que van sortir 
amb intensitat, i al primer minut ja 
es van avançar gràcies a un potent 
xut llunyà de Bartrès, que va des-
viar Montero per anotar l'1-0. El 
control del joc es va anar alternant, 

i els visitants van empatar de falta 
directa, però a poc pel descans els 
mataronins van aprofitar una su-
perioritat per fer el 2-1, mitjançant 
Oriol Lladó.

A la represa el Mataró va sortir 
molt concentrat i va poder controlar 
més el partit. Tot i això els visitants 
van tenir una nova falta directa, però 
Grané va aturar la segona de la nit, 
donant aire al seu equip. Després els 
mataronins un cop més van saber 
aprofitar la superioritat, tot i desa-
profitar una altra falta directa, quan 
Molist va fer el 3-1 faltant 13 minuts 
pel final. Els locals van saber man-
tenir-se ferms i aconseguir que al 
marcador ja no es mogués.

Els mataronins celebrant un gol. | D.F

3  MIS IBÉRICA CHM

1  CP MANLLEU

CH MATARÓ: Sergi Grané, Jordi 
Bartrés, Eric Florenza, David Montero 
(1) i Oriol Lladó (1) equip inicial;  Pablo 
Fernàndez, Guillem Molist (1), Àlex 
Cantero i Àlex Mañé (ps).

El Mis Ibérica Mataró suma tres 
punts d'or contra el Manlleu 

N. Catalana fem.

L'equip d'Albert Bou va caure 
a Manlleu, però ja té el primer 
lloc del grup assegurat   

Tot i dominar el partit per complet, 
el Club Hoquei Mataró no va poder 
superar al segon equip del Manlleu 
a domicili, i va veure truncada la 
seva ratxa de deu victòries con-
secutives, perdent la imbatibilitat. 
Tot i això, el primer lloc d'aquesta 
fase el tenen a la butxaca, esperant 
la 2a per seguir buscant l'ascens.

Les locals es van posar 2-0 al 
minut 10 de partit gràcies a dues 

jugades aïllades. En canvi les ma-
taronines van tenir poc encert en 
atac, a part de que la portera lo-
cal va estar a un gran nivell. El 2-1 
va arribar de penal a falta de cinc 
minuts pel final, i després encara 
podrien haver empatat de falta di-
recta, però va faltar encert un cop 
més, sense aconseguir marcar en 
superioritat tampoc. Primera der-
rota de la temporada per les mata-
ronines, que tot i això s'asseguren 
el primer lloc de la taula.

2  CP MANLLEU 

1  CH MATARÓ

CH MATARÓ: Ariadna Escalas 
(portera); Carla Naranjo, Ariadna Chiva, 
Marta Mompart, Júlia Canal (1), Anna 
Fontdeglòria i Aina Florenza.

Es trenca la ratxa del CH Mataró femení
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NOVEDAD!
Porcelánico
1ª calidad
22.5x90cm
Imitación madera
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Revestimiento 
30x90
1ª calidad

Revestimiento 
30x90
1ª calidad

Revestimiento Revestimiento 
NOVEDAD!

NOVEDAD!

FRAME BEIGE

FRAME CONCEPT
BEIGE

DISPONIBLE EN MÁS COLORES18,90€/m2

18,90€/m2

desde

desde

FRAME BLANCO

MOOD BLANCO

MOOD OBLIQUE BLANCO

FRAME CONCEPT
CEMENTO

FRAME CONCEPTFRAME CONCEPT
FRAME CONCEPTFRAME CONCEPT

MOOD BLANCO

MOOD OBLIQUE BLANCO

MOOD BLANCO
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23 ESPLUGUES

26 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Julian Felenbock 
i Quico Sola porters; Manel Núñez (5), 
Jaume Pujol (7), Dani Aguilera (3), 
Jan Bonamusa (3), Bernat Bonamusa, 
Oriol Vaqué (4), Bernat Muñoz (3), Eric 
Zambrano, Lluís Plaza, Sergi Fuster, Oriol 
Prat, Berenguer Chiva, Rubén Tardío.

PARCIALS CADA 5': 1-1, 2-2, 5-4, 8-7, 
9-9, 9-12 descans; 12-15, 13-17, 15-20, 
16-21, 20-24, 23-26.

1a ESTATAL
MASCULINA

Victòria molt valuosa del Joventut 
a Esplugues que li serveix per tren-
car una mala ratxa de cinc der-
rotes seguides i per agafar aire i 
allunyar-se de la zona de descens, 
que ara ja queda a quatre punts.

El partit era molt important per 
a l'equip de Jordi Fernàndez –que 
recuperava alguns efectius absents 
per lesió en els darrers partits del 
campionat en que s'havien enca-
denat cinc derrotes– però també 
ho era per a l'equip local que en 
portava quatre. 

Des del primer moment l'equip 
mataroní va estar sòlid en defensa 
i als deu minuts només havia en-
caixat dos gols (2-3). Però en atac 
costava molt, i els espluguencs do-
minaven per 9-7 quan faltaven deu 
minuts per al descans. En aquest 
tram final de la primera part el 
Joventut va tancar la defensa i la 
porteria i amb un parcial de 0-5 va 
capgirar el marcador i va poder en-
carar amb confiança la segona part.

Els líders molt sòlids
11a jornada (25 novembre)
St. Martí Adrian.- S. E. Sesrovires .28-23
Bordils B - Sarrià ................................21-29
S. Est. Palaut.- Sant Joan Despí ....25-26
Palautordera - Sant Cugat ............. 30-29
Esplugues - JH MATARÓ...................23-26
Sant Vicenç - Granollers B ..............20-33
Sant Quirze - OAR Gràcia  ...............32-29
Montcada - La Roca ..........................22-33
Classificació
Sant Quirze, Sant Martí 22; Sesrovires 19, 
La Roca 16; Granollers B 15; Montcada, 
Esplugues i OAR Gràcia 10, Sant Joan 
Despí, Sarrià i Sant Cugat 9; Sant Vicenç 
8; Palautordera 7; JOVENTUT MATARÓ 6, 
Bordils B i S.Esteve Palautordera 2.

12a jornada (2 desembre)
JH MATARÓ - Bordils B (20:15 hores)
Partit important per obrir forat
El partit de demà dissabte és molt 
important i dramàtic entre dos equips 
que lluiten per evitar el descens. La 
temporada passada empat a 30 gols.

Visita canària
A les 18 hores, abans del partit del 
sènior masculí, el femení del Joventut 
Handbol Mataró (que és 10è amb 8 
punts) torna a la competició després 
de la jornada de descans i ho fa re-
bent la visita de La Salud de Tenerife, 
un equip que està dos punts per sobre 
i que compta amb dues estrangeres 
de gran potencial.

ALTRES RESULTATS
2a Catalana: JHM B - S.Martí Adrianenc 
C 26-24; Súria- Llavaneres 26-18. L'equip 
mataroní és quart del seu grup i el 
llavanerenc tercer de l'altre. Tots dos 
estan en zona de ""play-off" d'ascens a 
1a Catalana.
4a Cat.: Banyoles B- Llavaneres Atlètic 
27-27. El B del Llavaneres està en zona 
d'ascens. 1a Cat. Fem.: Tarragona- Llava-
neres Caldes d'Estrac 29-20; Juv. masc.: 
JHM - Sant Boi 23-30; Juv. Fem: JHM - 
Martorell 33-16; Cadet: JHM_ Cerdanyola 
38-11; Inf. Masc: Cerdanyola- JHM 19-21; 
Inf. fem: JHM- Guissona 40-11.

Triomf important a Esplugues

A la represa es va augmentar 
el parcial fins un 0-8 per posar el 
9-15 al marcador. Van reaccionar 
els locals amb tres gols en poc més 
d'un minut, però un temps mort els 
va frenar. I el Joventut, amb els 
joves Jaume Pujol i Manel Núñez 
molt efectius, va tornar a agafar 
cinc gols de renda (15-20) i va sa-
ber gestionar bé fins al final el seu 
avantatge, sense haver de patir 
massa per acabar sumant aquests 
dos punts importantíssims.

Gran victòria a domicili. | CEDIDA

Plata Estatal Fem.

En el calendari d'aquest cap de 
setmana corresponent a la 8a jor-
nada de la Divisió d'Honor Estatal 
de tennis taula, l'equip del Quadis 
CN Mataró tenia descans. Però ho 
aprofitarà per disputar el diumenge 
dia 3 a les 11 hores un derbi català 
que té endarrerit. És el matx de la 
6a jornada contra l'Olot.

Classificació: L'equip mataroní ara mateix 
està situat en segon lloc, que és posició de 
fases d'ascens, que disputen els tres pri-
mers. El Quadis CNM té 12 punts amb 7 par-
tits jugats, els mateixos que el líder, que és 
l'ASSA Alicante, però amb un partit menys. 
En tercer lloc igualats estan l'Hispalis de 
Sevilla i el Borges B amb 10 punts, però 
amb 8 partits jugats. El rival del diumenge, 
l'Olot, ocupa la 6a plaça amb 8 punts.

Diumenge, gran derbi contra l'Olot

TOTESPORT 1502 (7-12).indd   1 29/11/17   19:20



el Esporttot FUTBOL

1  CE MATARÓ

3  FC ARGENTONA

CE MATARÓ: Joel, Víctor Yustos, Kiku, 
Isma (Bustos 77'), Dani, Parri, Sergi 
Sànchez (Tapha 46'), Àlex Cañadilla 
(Marcel 60'), Ricky (Youssef 60'), Palan-
co (Rodri 46'), Aitor Gonzàlez.
ARGENTONA: Joan, Piro (Oliva 83'), 
Peque, Teve, Xavi (Quim 66'), Cristian, 
Coca (Teixidó 83'), Dídac Bancells, Aitor 
(Víctor 73'), Vacas (Rovira 66'), Àlex.
GOLS: 5' Cristian de penal (0-1); 75' 
Kiku en pròpia porta (0-2); 87' YOUSSEF 
(1-2); 90+4' Cristian (1-3).

SEGONA
CATALANA

El Mataró no ha pogut puntuar 
mai a casa contra aquest rival 

L'Argentona va tornar a guanyar el 
derbi de 2a Catalana davant el CE 
Mataró al Municipal del Centenari 
com havia fet en les dues anteriors 
ocasions en què l'havia visitat en 
partit oficial. 

El partit, jugat amb molt bon 
ambient a les grades, va comen-
çar malament per a l'equip local, 
ja que els cinc minuts l'àrbitre va 
assenyalar un penal molt rigorós i 
l'Argentona es va avançar. Va estar 
un cop molt dur per a un Mataró 
que va fer una primera part molt 
dolenta, sense crear cap ocasió 
clara de gol, davant un equip ar-
gentoní molt ben posicionat i amb 
molta més ambició. 

A la represa, amb els canvis la 
cosa va canviar totalment, i Rodri i 
Youssef van donar molta més pro-
funditat i van disposar de tres cla-
res ocasions de gol frustrades per 
Joan, l'excel·lent porter visitant. 

El Mataró perd 5 llocs

13a jornada (25 novembre)

CE MATARÓ - ARGENTONA ........................ 1-3
Districte 030 CE - Besós BV ...................... 1-1
Montcada  - MASNOU ...............................0-0
Sant Andreu Barca - Guineueta ............0-2
Llefià - Canyelles ....................................... 4-2
LLAVANERES - Piferrer .............................0-2
SANT POL - Parc ......................................... 3-2
Europa B - Sarrià ........................................4-1
Sant Adrià - HERMES .................................. 1-1

Classificació 
Europa B 28, Guineueta 27;  SANT POL, 
Llefià 26; Districte 030 CE 25; CE MATARÓ 
24; MASNOU 23; ARGENTONA 22; Sarrià 
19; Besós BV i Montcada 16; Canyelles 
14, Parc i Piferrer 11; S.Andreu Barca i 
HERMES 10; LLAVANERES 9; Sant Adrià 5.

14a jornada (2/3 desembre)
Sarrià - CE MATARÓ (DS 17:30 h)
ARGENTONA - Districte 030 CE (DS 17 h)
Besós BVC- SANT POL (DG 10 h)
HERMES- Montcada (DG 16:30 h)
MASNOU - LLAVANERES (DG 12 h)

A veure si a fora va amillor
EL CE Mataró que només ha encaixat un 
gol fora de casa visita un equip que ha 
perdut tres partits a casa seva. És la ter-
cera visita a aquell camp. La temporada 
passada empat a zero i la temporada 
14-15 victòria per 0-4.

RESULTATS DE LA BASE 
PREFERENT JUVENIL.- CEM A- Badalona 
5-0; Júpiter- CEM B 1-5;  PREF. CADET.- 
Aqua Hotel- CEM 2-0; DIVISIÓ D'HONOR 
INFANTIL.- Hospitalet- CEM 3-0; PREF. 
INFANTIL.- Vic- CEM B 2-1.
 

El CE Mataró continua líder
Martinenc- CE MATARÓ ............................0-2
MOLINOS- Fontsanta ................................. 3-3
Bona victòria de l'equip groc-i-negre, 
que és líder amb 18 punts després de 7 
partits jugats. 
El Molinos, amb 2 partits pendents, junt 
amb Santvicentí, Vila Olímpica i Bellvitge 
comparteixen el 2n lloc amb 11 punts.
Aquesta setmana el Mataró descansa i el 
Molinos visita el Santvicentí.

L'Argentona torna a conquerir el 
Municipal del Centenari

I quan el Mataró estava abocat 
sobre l'àrea visitant en una juga-
da sense perill, Kiku va marcar en 
pròpia porta.

El Mataró ho va continuar inten-
tant i Youssef va marcar en un molt 
bon xut, en el que era el primer gol 
del Mataró sobre l'Argentona en 
partit oficial aquí a la capital del 
Maresme. Però ja en temps afegit 
Cristian, l'exjugador groc-i-negre, 
va sentenciar en un contraatac.

2a Catalana Fem.

L'Argentona sorprèn el Mataró. | D.F

Els jugadors amb samarreta d'ànims a Fiti, lesionat de llarga durada. | @CEMATARO
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TERCERA
CATALANA
El líder no afluixa
13a jornada (26 novembre)
Cabrils - La Salut ........................................ 3-1
Singuerlín - LA LLÀNTIA .......................... 4-2
ROCAFONDA - Calella ................................0-4
Santvicentí - CIRERA ................................3-0
Pomar - Poble Sec...................................... 3-1
PLA D'EN BOET - Premià Dalt .................3-4
Young Talent - MOLINOS ........................... 2-1
Lloreda - Arenys Mar................................ 4-2
MATARONESA - Vilassar B ........................0-1

Classificació 
Young Talent 33, Singuerlín 29; Cabrils 
i CIRERA 25; Lloreda 24; MOLINOS 23, LA 
LLÀNTIA 20; Santvicentí 18; Premià Dalt  i 
Arenys Mar 17;  MATARONESA i Poble Sec 
16;  La Salut 13, Calella i Pomar 12; PLA 
D'EN BOET, ROCAFONDA i Vilassar M. B 10.

14a jornada (2/3 desembre)
Poble Sec - PLA BOET  (DG 18 h) 
Premià Dalt - MATARONESA  (DG 12 h) 
Arenys Mar - ROCAFONDA (DG 12 h)
MOLINOS - Pomar  (DG 12 h)
CIRERA - Cabrils (DG 12 h)
LA LLÀNTIA - Young Talent (DG 12:15 h) 

El líder juga a La Llàntia
Una jornada més sense derbis però amb 
el gran atractiu de la visita del líder al 
Municipal de La Llàntia. Bon partit també 
a Cirera entre dos equips de la zona alta. 
El partit més fàcil a casa pels equipc ma-
taronins   en teoria és per al Molinos.

Premià Dalt C és líder
10a jornada (26 novembre)
JUVENTUS- ROCAFONDA B   ....................3-4
AEiLL CERDANYOLA - Dosrius .................. 3-1
Canet- JUVESPORT ..................................... 3-1
Alella- MATARÓ ATH.  ................................ 8-2
Pineda- MOLINOS B  ...................................1-4
Classificació
Premià Dalt C 27; CERDANYOLA AEiLL 25; 
Tiana i ROCAFONDA B 18; JUVESPORT 16; 
JUVENTUS 15; Canet 13; Pineda, MOLINOS 
B i Alella 12; Sant Pol B 10; MATARÓ 
ATHLETIC 6;  Dosrius, 3; Arenys Munt 0.
Aquest cap de setmana destaquem 
el derbi del dissabte a les 16 hores al 
Municipal de Vista Alegre-Molins entre  
Molinos B i Juventus.

 Jornada en blanc, amb zero punts

3  PLA D'EN BOET

4  PREMIÀ DALT

PLA D'EN BOET: Jairo, Javi, Lluc 
Pera, Collado, Carrasco, Valencia, 
Carlos (Gerard 86'), Eric, Vall (Cortés 
78'), Miquel (Alexis 67'), Moussa.

Partit vibrant amb final trist pel Boet. Valle 
va avançar els locals als 38'. Van empatar 
els premianencs a poc de la represa, però 
Moussa i Collado van posar el 3-1. Però els 
premianencs no es van rendir i van marcar 
tres gols al quart d'hora final per guanyar.

Amb dos gols d'Ibra Cámara havien posat 
un 1-2 al marcador als vint minuts, després 
d'un gran inici, però abans del descans els 
colomencs van capgirar el matx. A poc de 
la represa La Llàntia es va quedar amb deu 
i poc després va arribar la sentència.

Quarta Catalana

Primera meitat intensa sense gols, ja que 
la Mataronesa no va aprofitar les ocasions. 
A la segona meitat el Vilassar va aprofitar 
una de les seves marcant al quart d'hora.

Tarda nefasta de l'equip local que va veure 
com els calellencs repetien el triomf del 
final de la temporada passada i de forma 
més àmplia, amb dos gols a cada part.

4  SINGUERLÍN

2  LA LLÀNTIA

LA LLÀNTIA: Ruben Lloret, Artero, 
Ibra, Delfín (Lamin 46'), Cámara, Omar 
(Montes 68'), Ibu (Yusupha 75'), Jerreh, 
Llavero, Seidou, Said.

0  MATARONESA

1  VILASSAR B

MATARONESA: Pol, Hidalgo ( Moya 
68’), Navarro (Cristian 80’), Cobos, 
Espin (Nabil 63’), Beltran (Aitor 80’), 
Nogales,  Peque, Axel (Ibra 63’),  Marce-
lo, Carlos, Edu i Marcos.

0  ROCAFONDA

4  CALELLA

ROCAFONDA: Mérida, Benguerel (Ta-
vero 65'), Gerard, Bou, Youness, Touré 
(Bakary 59'), Brassier, Dembo, Paby (Ha-
mza 70'), Chennaki i Soufian (Rosa 65').

3  SANTVICENTÍ

0  CIRERA

CIRERA: Jan Pol, Ximillo (Aleix 53'), 
Albertito, Kaddour, Izar (Baba 53'), 
Joel, Othman (Matas 77'), Joan, Álvaro 
Yustos, Pol Esperalba, Cristian Romero.

Marcador excessiu per als cirerencs que 
van tenir ocasions, però sense sort davant 
de porteria. Van rebre un gol a la mitja 
hora, i quan estaven prement l'accelerador 
buscant l'empat, dos gols més a l'inici de la 
segona part ja van sentenciar el partit.

El Premià de Dalt sorprèn al Pla d'en Boet. | DANIEL FERRER

2  YOUNG TALENT BAD.

1  MOLINOS

MOLINOS: Ramos, Marc, Abel Moreno 
(Sergio Cobo 46'), Héctor, Borrego, Kei-
ta, Isra, Grau, Augusto Campos, Adrián 
García (Sotillo 78') i Rubén Moreno.

El Molinos va plantar cara al camp del líder. 
Després d'una primera part sense gols, als 
15' de la represa van marcar els locals. El 
partit es va obrir i cap al final va arribar el 
2-0 i un gol de Keita sense temps per a més.
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La plantilla de l'SPALL CFS. | CEDIDA

Gran victòria fora de casa. | ARXIU

Els mataronins sorprenen al 
CN Sabadell per la mínima

El sènior del Futsal Aliança Mataró 
va sumar la seva primera victòria 
com a visitant, la quarta de la tem-
porada, després de guanyar 3 a 4 
a la pista del Natació Sabadell, un 
equip que està a cridat a lluitar 
per l’ascens.

El partit, igualat en tot moment, 
es va decidir amb un gol d'Abdyck 

quan faltava un sol minut, aprofi-
tant una recuperació quan els lo-
cals atacaven amb porter-jugador.

Primer triomf com a visitant 
del Futsal Aliança Mataró

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
El Manresa ja té 4 
punts de diferència
12a jornada (25 i 26 de novembre)
Dènia - Cerdanyola ...............................2-0
CN Sabadell - ALIANÇA MATARÓ ........3-4
Catgas "B" - Pallejà ..............................8-5
Escola Pia - Salou .................................10-7
Hospitalet - Castelldefels ................... 2-5
Linyola - Manresa .................................. 2-8
Floresta - La Unión ............................... 2-2
CANET - Barceloneta ............................ 3-2

Classificació 
Manresa, 30; Castelldefels i Catgas "B", 
26; Pallejà, 25; Hospitlet, 22; CN Saba-
dell, 21; Escola Pia, 19; Barceloneta, 18; 
ALIANÇA MATARÓ (-1 partit), 16; Salou, 
15; i CANET i Cerdanyola, 13; Dènia, 10; 
La Unión i Floresta, 8; i Linyola (-1), 0.

13a jornada (2 i 3 de desembre)
El Futsal Aliança Mataró rebrà la visita 
al Teresa Maria Roca d'un dels millors 
equips de la categoria, el Catgas "B", 
aquest dissabte dia 2 a les 18:00h. 
Els colomencs actualment ocupen la 
segona posició a la taula.

Els mataronins van veure 
com fins a tres cops el pal de 
la porteria visitant rebutjava 
les seves ocasions de gol

L’Spall CFS Ciutat de Mataró va 
viure un partit molt renyit el diu-
menge a l’Eusebi Millan davant del 
Montcada. Als 10 primers minuts 
de partit els visitants posaven molt 
ritme de joc i tenien diverses oca-
sions que el porter Ivan Tejedor 
s'encarregava de parar. 

En el minut 13 una bona jugada 

3A NACIONAL
GRUP 1
La victòria de l'Isur el 
situa líder en solitari 
de la categoria
10a jornada (25 i 26 de novembre)
Montsant - Ripollet ................................ 1-6
Vacarisses - Sant Cugat ......................3-4
Studi Barcelona - Lliçà d'Amunt .......6-4
Premià - Castellar .................................8-4
Vallseca - Lloret ......................................5-1
SPALL MATARÓ - Montcada .................3-4
Isur - Fund. Esp. Grama ....................... 2-2
Arrels - S. JOAN VILASSAR ..................4-4

Classificació 
Ripollet, 21; Isur, 20; Montcada, 19; 
SPALL MATARÓ i Montsant, 18; Vallseca, 
17; Fund. Esp. Grama, 16; Studi Barcelo-
na, Vacarisses i Sant Cugat, 15; Lliçà 
d'Amunt i PREMIÀ, 12; S. J. VILASSAR i 
Arrels (-1), 10; Lloret, 9; i Castellar (-1), 1.

11a jornada (3 de desembre)
SPALL MATARÓ - Vacarisses .........18:00h

3  CN SABADELL

4  ALIANÇA MATARÓ

ALIANÇA MATARÓ: Isaac Fernández, 
Oriol López (2), Pol Novo, Alex del Barco 
(1), Carlos Villarin, Cristian Villarin, Maha-
madu Ceeay, Azhar Chiheb, Abdyck Gómez 
(1), Eric Izquierdo i Amar Ceesay.

3  SPALL CFS MATARÓ

4  MONTCADA

SPALL CFS MATARÓ: Sánchez (porter), 
De-Gea, Capilla (2), Moreno, Robles –cinc 
inicial- Alvàrez, El Merrouni, Carmona, Ma-
cias (1), Bailo, Aledo i Martínez (ps).

del Montcada va fer pujar el 0-1 al 
marcador però Macias aconsegui-
ria l'empat a 1.

A la segona part un xut des de 
mig camp sorprenia el porter mata-
roní i avançava als visitants. Lluny 
d'arrugar-se, els locals van tenir les 
millors ocasions del partit però els 
pals rebutjaven la pilota fins a tres 
cops. Entre tanta poca fortuna, els 
visitants marcarien dos gols més. 
Finalment, els locals van aconse-
guir un gol, el 3-4 definitiu. 

Desafortunada derrota de l’SPALL 
CFS Ciutat de Mataró 
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Arriba, amb novetats,  la 20a edició de la Mitja 
Marató "Ciutat de Mataró"

A part de la tradicional mitja 
i de la marató escolar, aquest 
any es disputarà una cursa 
de terç de mitja i la sortida 
serà davant de l'Eusebi Millán

Aquest cap de setmana arriba una 
de les grans cites atlètiques de l'any 
a la nostra ciutat: la "Mitja Marató 
Ciutat de Mataró" que arriba a la 
seva vintena edició.

La cursa de 21,097 km aquest 
canvia el lloc de sortida i d'arribada 
que seran al Pavelló Eusebi Millán. 
Aquesta prova forma part del con-
junt de proves puntuables per a 
la Challenge de Mitges Maratons 
Gran Premi Diputació de Barcelona.
Els més destacats dels atletes par-
ticipants intentaran batre els rè-
cords de la prova que ostenten 
Jacon Kiplagat amb 1:02:58 i Txell 
Calduch amb 1:14:33.

Lògicament  en canviar la sor-
tida i l'arribada també s'estrena 
recorregut que es pot veure en el 
gràfic adjunt.

Una altra novetat important és 
que conjuntament amb la sortida 
de la Mitja també es donarà la sor-
tida a la prova del "Terç de Mitja" 

de 7 km, amb arribada també al 
Pavelló Eusebi Millán. Aquest any 
tots els serveis pre i post curses 
se centraran també al voltant del 
Pavelló Eusebi Millán.

El dia abans a les 10 del matí, 
com és tradicional, i en el mateix 

lloc, se celebrarà la Marató Escolar, 
acompanyada d'altres activitats 
per als infants. Aquesta prova no 
és competitiva i està emmarcada 
dins dels esdeveniments d'Esport 
per a tothom i tots els atletes por-
taran el dorsal amb el número 1.

El Rugby Club Mataró puja a la 
Divisió d'Honor Catalana

aconseguir el preuat ascens. El 
partit es va disputar al camp de la 
Foixarda, a Barcelona, contra l’altre 
equip fort de la lligueta, el Gòtics 
R.C. Una ensopegada al primer par-
tit de la fase prèvia va propiciar 
que els dos equips arribessin molt 
ajustats de punts a la jornada final.

El partit no va ser fàcil, i des 
del primer minut uns i altres van 
sortir a conquerir el camp rival. 
Malgrat les anotacions inicials, els 
mataronins van dominar la primera 
meitat. A la segona part, intercan-
vi d'assajos, però a deu minuts del 
final una escapada d'un jugador 
mataroní, va valdre per aconseguir 
el bonus ofensiu i la victòria amb 
el 17-39 definitiu.

El rugbi mataroní va asso-
lir l'ascens dissabte després 
d'una gran fase prèvia

Aquest dissabte passat el Rugby 
Club Mataró, després d’una gran 

fase prèvia de classificació, va acon-
seguir l’ascens a Divisió d’Honor 
Catalana.

Els mataronins necessitaven 
guanyar amb bonus ofensiu per 

Acció de joc durant l'enfrontament a la Foixarda. | CEDIDA
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El cartell de l'esdeveniment del pròxim 10 de desembre. | CEDIT

Enguany l'equip de Vehicle Indus-
trial de MB Motors celebra el 
Mercedes Bike Tour a les instal-
lacions de l'Hípica Can Vila (Sant 
Esteve Palautordera).

Un centenar de participants van 
gaudir d'una ruta de 20 kms dins el 
marc immillorable del Parc Natural 
del Montseny.

Les furgonetes Camper Expert i 
Marcopolo de Mercedes-Benz són 
el vehicle idoni pels amants de la 
bicicleta de muntanya.

Un altre triomf del conjunt ilurenc. | ARXIU

Tot i descansar en la darrera jorna-
da de la primera volta de la prime-
ra fase de la 2a Catalana d'hockey 
herba, l'equip femení de l'Iluro HC 
ha acabat en primer lloc amb 16 
punts, per davant del Júnior B 13 
i Pedralbes 12. Aquest diumenge a 
les 11 hores visiten el FC Barcelona, 
que és el 4t classificat amb 8 punts.

L'equip masculí –que també juga 

a la 2a Catalana– també descansa-
va i ha acabat la 1a volta en 3r lloc 
amb 10 punts, per darrere de Sant 
Cugat (18) i Sarrià (13). També co-
mencen la 2a volta al camp del FC 
Barcelona, en partit que es jugarà 
el dissabte a les 19 hores. 

El sènior B va perdre per 5-0 al 
camp de l'Atlètic 1952 i acaba la 1a 
volta en 6è lloc.

Foto de família. | MB MOTRORS

El femení de l'Iluro HC acaba líder 
la primera volta

Èxit del Mercedes 
Bike Tour

El Tennis Mataró acull diumenge 10 
de desembre la Jornada Lúdica I 
Trofeu Georgina de Miguel Antoja, 
un homenatge a la jove jugadora 
del club víctima del càncer infan-
til, destinada a conscienciar i re-
captar fons per a la recerca de la 
malaltia. L'esdeveniment solidari 
comptarà amb la presència d'Al-
bert Ramos Viñolas, Carla Suárez, 
Tomàs Carbonell, Albert Costa, a 
més d'altres esportistes d'elit que 
s'uniran a la causa.

Durant el dia se sortejaran més 
de 100 regals i obsequis d'espor-
tistes de primer nivell mundi-
al com Leo Messi, Rafael Nadal, 
Garbiñe Muguruza, Albert Ramos, 
Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Marc 
Márquez, Didac Vilà, Carla Suárez, 
Àlex Corretja, Sergi Bruguera, 
Conchita Martinez o Ricky Rubio. 
Els beneficis de la compra de les 
paperetes aniran destinats a la 
campanya #paralosvalientes de 
l'Hospital Sant Joan de Déu.

Durant els pròxims dies 6 i 8 de 
Desembre se celebra al Municipal de 
Cirera la sisena edició del Torneig 
Promeses SPALL UD Cirera.

Es tracta d'una competició de 
primer nivell en futbol base, que es 
disputa en categories aleví i benja-
mí, i que compta amb la presència 
d'equips com el Barça, l'Espanyol, 
el Girona, el Villareal i el Llevant.

El cartell de la competició. | CEDIT

el Esporttot POLIESPORTIU

El Tennis Mataró acull el I Trofeu 
Georgina de Miguel Antoja

6è Torneig de 
promeses SPALL
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Nou Kia Stonic
Per als que volen mhs de la vida.

Consum combinat (l/100 km): 4,2-5,2. Emissions de CO2 (g/km): 109-118.
*Consulteu el manual de garantia Kia.

El disseny del nou Kia Stonic est_ pensat per als que, de cada trajecte, 
en fan una aventura. Un acabat aerodin_mic i esportiu defineix encara 
mhs la teva personalitat. Fars amb tecnologia LED remarcaran sempre 
la teva presgncia. Moltes combinacions de color, tant interiors com 
exteriors, li donaran el teu segell personal.
Aixl hs el Nou Kia Stonic, per als que volen mhs de la vida.

A.R. MOTORS
Ctra. Barcelona, 49. Local 2. Edifici El Rengle. 08302 Matarr. Barcelona  Tel.: 93 754 17 54
www.armotors.es

Vine a coneixe'l!
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Divendres 

1 

de desembre

19 i 21 h // 
Casa Coll i Regàs. 
Fundació Iluro (carrer   
Argentona, 55. Mataró) // 
Entrada: 15€. 
(Aforament limitat) 

NICOLAU GUANYABENS GIRALT,  
MÚSICA DEL SEGLE XIX

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Albert Pla i Diego Cortés
Divendres 1 desembre / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 15€. Taquilla: 20€.
Concert on es podrà gaudir de la 
complicitat d'aquests dos grans 
artistes.

Ian Lints
Divendres 1 desembre / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa
Concert de Folk-rock nord-americà 
en format acústic.

Esteban Faro
Dissabte 2 desembre / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 

Mataró) / Taquilla inversa
"En la otra cara de la luna" el se-
gon disc en solitari del cantautor.

Los Alérgicos
Divendres 8 desembre / 20h / 
L'Arc Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 
26. Mataró) / Taquilla inversa
S'insipiren en la música dels anys 
60 i 70, amb versions i temes propis.

Vermut Musical: Pele Macleod
Diumenge 10 desembre / 12h / 
Plaça Pi i Margall (Mataró)
El Vermut Musical és un concert que 
es fa el 2n diumenge de cada mes 
en un indret de Mataró, amb música 
de Km. 0, i en un ambient agrada-
ble i familiar. Pele MacLeod és un 
bandautor que respira Maresme 
per tots costats.

TEATRE I DANSA // 

Nit de gala de la Fundació El 
Maresme
Divendres 1 desembre / 20h / 
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) Preu: 10€.
Nit de gala solidària de la Fundació 
El Maresme amb l'actuació humo-
rística de Víctor Parrado i Marc 
Buixadera.

Fet a Mataró: 'La pell escrita'
Dissabte 2 desembre / 20.30h 
/ Can Gassol. Centre de Creació 
d’Arts Escèniques (Pl. de la Pepa 
Maca, 15. Mataró) / Preu: 11€.
Manuel Dueso dirigeix un text de 
Manel Bonay. Història d'una dona 
transgènere que conserva la cons-
ciència més enllà de la mort.

Guia cultural

NICOLAU GUANYABENS GIRALT,  

La Casa Coll i Regàs es ves-
teix de gala per acollir el 

concert 'La música de Nicolau 
Guanyabens i Giralt. Exotisme, 
revolució i Renaixença' en el que 
tres intèrprets dirigits per Roser 
Ramon interpretaran balades, 
cançons, ballables i obra lírica 
per a veus i piano, que trans-
porten el públic cap a melo-
dies i ritmes que es van fer 
populars als casinos i ateneus 
del Mataró de la primera indus-
trialització. Música del Sexenni 
revolucionari i la Renaixença.

Agenda 1797.indd   2 29/11/17   21:01



www.totmataro.cat/agenda

"Oh my God Barcelona!" 
Bratislava
Diumenge 3 desembre / 19h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
10€. Taquilla: 12€. 
Espectacle de teatre musical.

'El Trencanous'
Dimarts 5 desembre / 20.15h 
/ Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 16-18€. Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Preu: 15-17€.
Projecció en directe des de la Royal 
Opera House de Londres, de l'òpera 
amb música de Txaikovski. 

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 1 desembre / 17.30h: 
El conte de la rotllana especial 
Dia Internacional del Voluntariat: 
"L'ovella que va covar un ou", de 
Gemma Merino.
Dimarts 5 desembre / 17.30h: El 
conte de la rotllana: "La nena del 
núvol" d’Esther Pradell i Sònia 
Mestre.
Dijous 7 desembre / 17.30h: Els 
Dijous a la Biblio: Conte i taller de 
manualitats "La vareta màgica de 
la Brunilda" de Valerie Thomas.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 1 desembre / 18h: El Club 
dels Superagents Lectors. Tertúlia 
de 9 a 12 anys, amb el llibre "L’Agni 
i la pluja", de Dora Sales.
Dimarts 5 desembre / 18h: L'Hora 
del Conte especial "Els petits 
Quitapenas". 

Sortim en família: 'Pensa en 
Wilbur'
Diumenge 3 desembre / 12h / 
Casal L'Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró) / Preu: 7€.
Espectacle de circ ple d’equilibris, 
humor i pintura. A partir de 4 anys.

TEATRE /

Preestrena: 'Cyrano'
Dissabte 2 desembre / 20.30h 
/ La Sala d'Argentona (Plaça 
Nova, 14. Argentona). Taquilla: 
13€. Anticipada: 10€. 

Lluís Homar torna a posar-se sota 

la batuta de Pau Miró; ara, per in-

terpretar el famós cavaller francès.

 CONCERT /

Numa Pastor
Diumenge 3 desembre / 20h / 
L'Arc Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 
26. Mataró) / Taquilla inversa
Concert del cantautor i gui-
tarrista, de Buenos Aires 
(Argentina), fusió entre pop i 
art de vanguardia.

núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre de 2017
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COL·LOQUI /

'Arquitectura i sanitat. 
Mataró, segle XIX'
Divendres 1 desembre / 19h / 
Arxiu Comarcal del Maresme (C. 
d’en Palau, 32. Mataró)
Col·loqui amb les intervencions 
de Manuel Cusachs, Carles Forns,  
i Agàpit Borràs.

Grans i petits descobrirem les ca-
racterístiques arquitectòniques 
de la Nau Gaudí. De 5 a 12 anys.

XERRADES I LLIBRES /

'Arquitectura i sanitat. Mataró, 
segle XIX'
Divendres 1 desembre / 19h / Arxiu 
Comarcal del Maresme (C. d’en 
Palau, 32. Mataró) 
Col·loqui amb les intervencions de 
Manuel Cusachs, historiador, amb 
"Puig i Cadafalch i el Dr. Viladevall"; 
Carles Forns, doctor en medicina, 
amb "Sanitat preventiva", i Agàpit 
Borràs amb "Urbanisme preventiu".

Presentació llibre: 'ASJA'
Divendres 1 desembre / 19.30h 
/ Dòria Llibres (C. d'Argentona, 
24. Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de 
l'autora, Rosel Amills, i de l'editor 
de Comanegra Joan Sala i el també 
editor Xavier Gómez.

Premi Helena Jubany
Dissabte 2 desembre / 12h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Lliurament del X Premi Helena 
Jubany de narració curta.

Tardor poètica a Can Vallerià: 
'Càlida nit de serpentina fl onja'
Dissabte 2 desembre / 19h / Can 
Vallerià (Pg. Coromina, 32. Premià 
de Dalt)
Versió a capella del muntatge so-
bre Tricefàl·lia, amb Carol Brunet 
i Rafael Vallbona.

VARIS /

Jornada contra la repressió: 'No 
podran perseguir tot un poble'
Dissabte 2 desembre / Pati del 
Cafè Nou (Mataró)
18h, Taula rodona "Com afrontem 
la repressió? insubmissió fi scal i 
desobediència laboral" amb Xavier 
Pellicer d'Alerta Solidària i Oriol 
Pintos de la Coordinadora Obrera 
Sindical. 20h taller de resistència 
pacífi ca a càrrec de BombersCat. 
21h, sopar popular Botifarrada al 
155 (Tiquet: 7€). 22h, concert amb 
els mataronins Andana i punxadiscs 
mataronines Comandanta Ramona. 
Organitza: CDR Mataró. 

VII Rogaine d’orientació 
Serralada Litoral
Dissabte 2 desembre / 14.30h / 
Des del pavelló esportiu d'Òrrius 
Més de 250 corredors participa-
ran a la prova que tanca el calen-
dari de la Copa Catalana i la Lliga 
IbeRogaine. Format habitual de 6h, 
i cursa de caire popular de 3h per 
conèixer l’esport de l’orientació a 
gent de totes les edats.

TALLERS I CURSOS //

Taller de postals de Nadal
Dissabte 2 desembre / 10.30 a 
12.30h i 16 a 18h / Taller Gravat (C. 
Josep Montserrat Cuadrada, 43. 
Mataró) / Adults: 18€. Nens: 10€.
Taller adreçat a petits i grans per 
a fer les teves pròpies postals de 
Nadal amb la tècnica del gravat.

Materialitz'art en família
Diumenge 3 desembre / De 12 a 
14h /  Casa Coll i Regàs. Fundació 
Iluro (c. Argentona, 55. Mataró) 
/ Entrada: 6€. -14 anys: gratuïta. 
Reserva prèvia al 682156765 o  
visites@casacolliregas.cat.
Visita guiada per descobrir el mo-
dernisme i imaginar el futur de 
Mataró a partir d'impressió 3D, 
entre altres materials i tècniques.

'El Col·leccionista de Pors'
Diumenge 3 desembre / 18h / La 
Sala (Pl. Nova, 14. Argentona) / 
Entrada: 7€.
Espectacle familiar de L’Estenedor 
Teatre. El protagonista és col-
leccionista de pors i les guarda 
des de ben petit.

'Chapertons: Rodó 25 anys'
Diumenge 3 desembre / 18h / 
Teatre La Massa (Plaça del Teatre, 
3. Vilassar de Dalt) / Taquilla: 12€. 
Anticipada: 8€.
El pneumàtic, durant 25 anys, ha 
estat sempre el fi l conductor dels 
espectacles de Chapertons.

Buc de contes
Dijous 7 desembre / 17:30h / Buc 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte "Només un 
puntet" d'Elisabetta Pica, Chiara 
Vignocchi i Silvia Borando.

'Els arcs intel·ligents de Gaudí'
Dissabte 9 desembre / 18h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró) 
/ Inscripció prèvia: 93 741 29 30.

FAMILIAR /

'Un Nadal a la romana'
Diumenge 3 desembre / 12h / 
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró).
Activitat familiar, a partir de 5 
anys, per descobrir la ciutat ro-
mana d'Iluro, els costums, la so-
cietat i les festes.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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VARIS /

1a Setmana Boscos del 
Maresme
Biblioteca Municipal Argentona (c. 
Gran, 3-5. Argentona) / Inscripció: 
pinedesmaresme@ccmaresme.cat
Divendres 1 des. 19h: Conferència "Els 
arbres del Corredor Montnegre". 
Dissabte 2 des. de 10-12h: "Recursos 
per a senderistes: l'Orux Map".

RUTES I VISITES //

La Casa Coll i Regàs
Dies 1, 2 i 3 desembre / Div. i dis. 
18 a 20h i diu. 12 a 14h / Casa 
Coll i Regàs. Fundació Iluro (C. 
Argentona, 55. Mataró) / 6€. 
Reserva: 682156765 i visites@
casacolliregas.cat.
Visites guiades a l'obra de l'arqui-
tecte Puig i Cadafalch. 

Ruta Puig i Cadafalch. Mataró 
- Argentona
Dissabte 2 desembre / 10h / Des 
de l'Ajuntament de Mataró / Preu: 
10€ / +65 anys i de 8 a 16: 7,50€ 
/ gratuït fi ns a 7 anys.
Visita guiada a diversos edifi cis 
modernistes de l’arquitecte Josep 
Puig i Cadafalch.

Mataró, un passeig per la 
història
Diumenge 3 desembre / 11h / 
Ajuntament de Mataró
Visita guiada per la ciutat, a través 
d’anècdotes i lectures.

Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 2 desembre / 12h / Vil·la 
romana de Torre Llauder (Av. de 
Lluís Companys, s/n. Mataró)
Visita guiada a les restes d’una 
vil·la romana de l'època d’August 
(fi nal del segle I aC).

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró. 

www.totmataro.cat/agenda

FESTES i FIRES //

Festa Major de Sant Andreu
Sant Andreu de Llavaneres
Divendres 1: 22.30h Nit Jove al 
Parc de Ca l'Alfaro. Amb l’actua-
ció musical d’Èxta6 i sessió disco 
amb DJ Bern Michael. Dissabte 2: 
12h, Ballada Sardanes, degustació 
cuines del món i escudellada soli-
dària. 16.30h, 3r Concurs de per-
cussió Llavatraka. Recorregut per 
la vila amb 16 colles participants. 
21.30h al Parc de Ca l'Alfaro, Nit 
Revival amb actuacions de dansa 
i sessió disco de Domènec Canal 
aka DJ Straw&Berry (música dels 
anys 70, 80 i 90). Diumenge 3: 10h 
Casal d'Avis, simultània d'escacs 
per a tothom. 11h al pavelló mu-
nicipal, exhibició d'Arts Marcials. 
11.30h des del Casal, cercavila de 
gegants, amb vuit colles partici-
pants provinents de tots els indrets 
de Catalunya. 12.30h pl. de la Vila, 
lliurament de la rosa als Andreus i 
Andrees de Llavaneres. 17h al Parc 
de Ca l'Alfaro, cinema familiar. 19h, 
"Ruth i Mercé. Separades...i què?". 

Dia històric d'Andalusia
Diumenge 3 desembre / 11.30h / 
Plaça Andalusia (Mataró)
Ofrena fl oral al monòlit de 
Blas Infante. 12h, conferència 
"Andalucía, Relato de otra iden-
tidad" a la Casa de Andalucía a 
càrrec del Dr. Agustin Coca Pérez, 
professor de l'àrea d'antropologia 
social de la universitat Pablo de 
Olavide de Sevilla.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Per a enviar informació:
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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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Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró).
Inauguració: divendres 1 desembre 
a les 19.30h. Fins al 7 de gener: 
• Antoni Lleonart. Pintures i dibuixos. 
Fins al 7 de gener: 
• 'La paraula ho va fer tot (1517-2017). 
500 Anys de reforma protestant'. 

'La nit'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
De l'1 al 22 de desembre i del 8 
al 26 de gener 2018.
Col·lectiva Grup Foto Havana.

30 anys de fotografi es de 
Llavaneres (1976-2006)
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Inauguració: 
divendres 1 de desembre a les 19h. 
Fins al 7 de gener.
Fotografi es de Quim Bertran.

'Estats'
Museu del Càntir (Pl. Església, 
9. Argentona) / Inaguració: di-
vendres 1 de desembre. Fins al 
7 de gener.  
De la ceramista Montse Llanas. 

'Pessebres i diorames'
Local Associació Pessebristes 
Mataró (C. d'Alarcón, 27 Mataró) 
/ Del 3 de desembre al 7 de gener.
Associació Pessebristes de Mataró.

Reportatge de Quim Botey
Sala UEC Mataró (Carrer Nou, 29. 
Mataró) / Del 6 de desembre al 
24 de gener.

10è Premi Helena Jubany 
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / De l'1 al 
15 de desembre.
Cartells de les 10 edicions.

Col·lecció 2018
Josep Ma Puig Joier - Gemmòleg 
(c. Colón, 9. Mataró) / Del 2 de de-
sembre al 5 de gener. Inauguració: 
dies 2 i 3 desembre de 10 a 22h.
Dissenys Mia Puig, Joana Puig i 
Esther Campanario. 

Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 7 de gener. Visita 
comentada: dissabte 2 de desem-
bre  a les 19h.  
• '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.

'Josep Puig i Cadafalch. Visió, 
identitats, cosmopolitisme'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins a l'1 
d'abril 2018. Visita guiada: dis-
sabte 2 de desembre a les 18.30h.
Visió interdisciplinària de l'obra 
de Puig i Cadafalch. 

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: 
• 'Mataró, capital gènere de punt'. 

'Un arc, un iglú, una ciutat'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 14 de gener 2018. 
Visita guiada: diumenge 3 de de-
sembre a les 12h.    
Obres de la col·lecció "la Caixa" 
d'Art Contemporani.

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

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.
Exhibició dels projectes partici-
pants i guanyadors. 

'Josep Puig i Cadafalch, 
arquitecte'
Biblioteca Pública Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró). 
Fins al 16 de desembre.
Fotografi es del fotògraf mataroní 
Ramon Manent.

'Els micromasclismes no molen'
Centre Cívic Espai Gatassa (C. 
Josep Montserrat Cuadrada, 1. 
Mataró) / Fins al 12 de desembre. 
Fotografi es taller de fotonovel·la de 
la Xarxa d'Espais Joves de Mataró.

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

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

INAUGURACIÓ /

'Col·lectiva de gravadors'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Inauguració: diven-
dres 1 de desembre a les 19.30h.   
Col·lectiva del Taller de Gravat 
de Jordi Rosés i Claudia Lloret, 
d’Arenys de Munt.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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16h). Ball En Linea (dmc 17,30h). El 
Quince (dij 16.30h). Informàtica 
(dmt 11h-div 10h i 11h). Taller De 
Memòria (dmc 10h). Anglès Bàsic 
(dij 10.30h) • Sopar-Ball, penúltim 
dissabte de mes. • Jocs de taula 
(cartes - Domino - Rummikub).

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 12 desembre 
a les 17h, Nadales a càrrec del grup 
musical Gatassa. Dilluns 18 desem-
bre a les 17h, grup de Play -Back  
i  Baile La Llantia. Dimarts 19 de-
sembre a les 17h, grup de Country 
del Casal de L'havana. Dimecres 20 
desembre a les 17h, Coral Gatassa. 
Dissabte 23 desembre a les 17 h, 
Coral "Primavera Per La Pau". • Ball 
dimecres 16,30h a la Sala del Bar. • 
Activitats i tallers: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Artesania. Grup Musical.

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: diumenges a les 17h. • 
Petanca: melé cada diumen-
ge. • Revetlla mensual al Casal 
Aliança. • Juguem tots: cada di-
mecres a les 16h. • Activitats fi si-
ques: Gimnàstica, Txi-kung, Ioga, 

ACTIVITATS //

Conferència: 'Els maltracta-
ments a la gent gran'
Dimarts 5 desembre / 17.30h / 
Casal de gent gran de La Llàntia 
(c. nou de la Mercè, 60. Mataró).
A càrrec de Charo Delgado, treba-
lladora social de l’Agència d’Atenció 
a les Persones amb Dependència 
de l’Ajuntament de Mataró. 

'Salut i benestar desiguals'
Dimecres 13 desembre / 18h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càr-
rec de Guillem López Casasnovas 
(Professor d’Econòmiques UPF).

CASALS //

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Pròxima sortida: 20 de desembre 
Dinar Pre-Nadal. • Activitats: Tai-
Txi (dill-dmc 10h). Petanca (cada 
dia de 16 a 18h). Mele de Petanca 
(dill 9:15h). Labors i Patchwork 
(dill 16h). Ganxet  i Mitja (dill 17h). 
Català (dmt 10h). Relaxació (dmt i 
div 16 a 17h i 17 a 18h). Playback (dij 
10h). Mandales (dmt 17h). Ioga (dmc 

núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre de 2017

Taitxi, Swing. • Tallers: Artesania, 
Ceràmica, Dibuix, Fotografi a, Labors, 
Marqueteria, Pintura, Modisteria. • 
Arts Escèniques: Cant Coral,  Play-
back, Teatre, Poesia. • Cursos de 
formació: Tallers per exercitar 
la memoria, Català i Història de 
Catalunya, Literatura, Informàtica, 
Coneixements de smartphones. • 
Tardes de cinema (mensual). • 
Sesions formatives. • Excursions. 

Casal de gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró. 
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
Activitats: • Mandales. Sevillanes. 
Català (divendres). Ball en línia 
(dilluns). Gimnàstica (dilluns i di-
mecres). Informàtica (de dill a dij). 
Patchwork (divendres). Petanca 
(grup femení dimecres de 17 a 19h 
i grup masculí cada dia de 10 a 12h). 
Manualitats (Dilluns tarda). Ple i 
ratlla (dimarts tarda). Pilates i Ioga 
(dilluns i dimecres). Jocs de taula. • 
Es fan tripletes de petanca femeni-
nes (interessades contactar). 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: Carrer d'en Xammar, 11. 

Formulari: totmataro.cat/agenda
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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

Amistat/Compassió/
Tolerància

AMISTAT: Un vincle sagrat. Qui 
troba un amic, ha trobat un tre-
sor, afirma un llibre de saviesa. La 
vera amistat és de vera confiança, 
d'entrega, d'honestedat. L'emoció 
amistosa és un sagrat vincle entre 
dos éssers humans. Una corda 
invisible que els uneix, però no 
lliga. I necessitem l'amistat. Però 
una amistat s'ha de cultivar; no 
cau del cel. L'amic no afalaga, és 
clar i sincer.

COMPASSIÓ: Sintonia amb l'al-
tre. Una emoció molt bàsica, però 
que el terme porta a malentesos. 
Compassió no és sentir llàstima 
pels altres o sentir-se superior. Ve 
del llatí: passio (patir), com (junt 
amb l'altre), ia (actitud, tendèn-
cia): Una actitud que fa sentir-se 
amb l'altre, es comparteix, es viu. 
Això és tenir compassió: compro-
mís. Una emoció forta i d'engat-
jament. No llàstima.

TOLERÀNCIA: Ment genero-
sa. Una paraula confosa. Tolero 
l'altre perquè em sento superior. 
L'aguanto, el suporto, el tolero. 
No és el sentit o l'arrel d'aquesta 
emoció. Ve del llatí: tollerare: ai-
xecar, carregar, suportar un pes. 
El primer a saber suportar activa-
ment és un amb si mateix/a. És 
respectar l'altre. La base de tolerar 
és la dignitat humana. Capacitat 
de rebre un estímul de l'altre sense 
reaccions al·lèrgiques o negatives 
o destructives o tòxiques.

L'intolerant és aquell que té an-
goixa a saber que no té la raó de 
part seva.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics Sèniors

Activació local

Des del Consell Sènior de Premià i 
el de Vilassar de Mar, s'ha creat el 
moviment d'àmbit intergeneracional 
i universal "localactiv networking 
cities" que persegueix la creació de 
ciutats en xarxa, mitjançant l'acti-
vació local de la seva ciutadania.

Parteix del principi que si la infor-
mació és poder, cal empoderar a la 
ciutadania en àmbits municipals, per 
endegar, des de baix, una societat ci-
vil organitzada i autogestionada en 
xarxa, centrada en les persones i no 
en els diners, vàlida per a tothom.

Alternativa municipalista que 
mitjançant la utilització d'un por-
tal interactiu d'àmbit local, per a la 
transformació digital, en un entorn 
de vida local 24 hores, incloent-hi 
el treball, cerca que cada persona 
pugui ser ella mateixa, juntament 
amb les altres.

Suposa una clara aposta per l'es-
pècie humana, com a portadora de 
valors universals transcendents, que 
degudament utilitzats, haurien de 
servir per assolir espais més amplis 
de llibertat.

Planteja un nou concepte de l'ho-
me com un projecte inacabat en 
marxa, que forma part d'una història 
que ell mateix construeix, que a la 
vegada el configura, com a membre 
d'una societat, d'una època, d'una 
civilització.

Pretén facilitar d'una forma figu-
rada, que en àmbits locals floreixin 
cent flors, perquè les persones soci-
alment compromeses, innovadores 
i creatives, les puguin regar en el jar-
dí d'una ciutadania activa, que faci 
possible l'autorealització personal 
en un entorn individualista comu-
nitari. Vegeu www.portalpremia.net/
arxius/localactiv.pdf.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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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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s’hi incorporen carrers i places 
del centre històric com la plaça 
de Santa Maria, el carrer de Santa 
Maria, carrer de Sant Cristòfor i la 
plaça Xica, de manera que tot el 
casc antic de la ciutat lluirà llums 
de Nadal.

Alguns dels carrers enllumenats 
s’han ampliat respecte dels altres 
anys: la plaça de Santa Anna i la 
Rambla s’amplien fi ns al carrer 
de Lepant i s’incorporen llums de 
Nadal a part dels arbres de la plaça 
de Santa Anna; i també s’amplia 
l’enllumenat de la plaça de Cuba, 
i a la part superior de la plaça de 
les Tereses per donar continuïtat 
de l’enllumenat cap al Torrent i 
cap al carrer de Sant Josep.

L'Ajuntament en solitari
L’Ajuntament ha assumit aquest 
any la gestió de la il·luminació de 
Nadal després de treballar els dos 
últims anys amb propostes de col-
laboració amb la Unió de Botiguers 
i la FAGEM, com a representant 
de diferents entitats sectorials. A 
més, fi ns al 2014 la UBM se n'en-
carregava íntegrament. Enguany 
l'Ajuntament destinarà més de 
80.000 euros en l'enllumenat. | L.M.

 L’Ajuntament ha gestionat 
aquest any per primera vegada 
de manera íntegra la contractació 
de l’enllumenat de Nadal i n’ha 
assumit el fi nançament total del 
seu cost. Aquest canvi està acom-
panyat d’una important aposta 
per ampliar el nombre de carrers 
amb il·luminació a diverses zones 
de la ciutat: el centre històric, les 
zones comercials de Rocafonda, 
Cerdanyola i Peramàs. A més, tam-
bé mantindrà les llums als habi-
tuals carrers i places que tradicio-
nalment s’havien il·luminat. Està 
previst que l'enllumenat nadalenc 
s'encengui el pròxim 2 de desem-
bre a la tarda.

Als carrers del centre on tra-
dicionalment s’ha instal·lat en-
llumenat nadalenc com són, per 
exemple, la plaça de la Peixateria, 
plaça de Santa Anna o la Riera, 

Més carrers del centre històric, de Rocafonda, 
Cerdanyola i Peramàs tindran llums a partir de dissabte

El doble de carrers il·luminats 
per Nadal

 Aquest Nadal Mataró tindrà un 
espai menys de diversió i esport 
en família perquè Kinder ha dei-
xat d'organitzar la pista de gel. 
Aquesta s'havia ubicat a Mataró 
els darrers anys, concretament a 
l'espai fi ral del Nou Parc Central. 

Sota una gran carpa, la pista es 
podria utilitzar des de principis de 
desembre fi ns a just acabades les 
festes convertint-se en un espai 
per gaudir del Nadal. Una activitat 
per divertir-se en família, amb els 
amics o amb l'escola de l'esport 
patinant sobre gel que enguany 
ja no es podrà realitzar a la ciutat.

Les dades del 2016
La pista de gel de Mataró l'any 
passat va rebre 27.000 assistents, 
3.000 dels quals van anar-hi amb 
els seus col·legis com a activitat 
escolar Nadalenca. Kinder tam-
bé la va instal·lar a ciutats com 
València, Alacant o Sevilla. | L.M.

Kinder no la promou com 
els dos últims anys

Campanya sense pista 
de gel al Nou Parc 
Central

Els llums de Nadal, repartits per tota la ciutat

La pista de gel Arxiu 

 Arxiu 

1

És el primer any que 
l'Ajuntament assumeix 
aquesta despesa en 
solitari

2

Kinder no repeteix la pista 
després de promoure-la 
els últims dos anys per la 
campanya de Nadal
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Assistents a l'Open Puig i Cadafalch

Precisament al voltant de les aportacions del mata-
roní a la ciutat anava la programació de les 48 ho-
res Open dedicades el cap de setmana passat. Una 
porta oberta a conèixer l'obra de Puig i Cadafalch a 
la ciutat. Dues rutes diferents –una dissabte i l'altra 
diumenge– volien acostar l'obra de Puig a la ciutat 
diferenciades entre èpoques. Dissabte es parlava dels 
inicis, de Can Sisternes a la Coll i Regàs però en la 
ruta que ens fi xem avui és, potser, la d'una vessant 
més desconeguda. La del darrer Puig Cadafalch: la 
de les seves darreres aportacions a la ciutat en el 
trànsit fi nal de la seva trajectòria. 

Ens guia Mariona Gallifa, responsable de patrimoni 
de l'Ajuntament. Amb ella entrem a Santa Maria i a 
una part del convent de les Caputxines. Allà on el 
Puig repudiat, defenestrat professionalment, retor-
nat de l'exili va fer les últimes aportacions arquitec-
tòniques del tot allunyades de l'alegria vitalista dels 
seus inicis. És un Puig d'ofi ci. Creient, que treballa en 
temples. Un Puig arquitecte, encara que no li deixin 
exercir, fi ns als últims dies.

E 
ntrem al darrer mes de l'Any Puig i 
Cadafalch. Dit així i escrit amb ma-
júscules o comptant a pes la quantitat 
d'actes, xerrades o exposicions que se 

n'han fet, pot semblar que la ciutat ha rendit 
comptes amb un dels seus personatges més 
il·lustres, en el 150è aniversari del seu naixe-
ment i el centenari del seu nomenament com a 
President de la Mancomunitat. Però gratant una 
mica és fàcil de destriar com la ciutat segueix, 
en general, força allunyada d'un coneixement 
ja no sols complet a la fi gura d'en Puig sinó 
directament a la relació i pòsit que va deixar a 
la ciutat. Associar-lo a la Casa Coll i Regàs, a 
l'enteixinat del Saló de Sessions o al Rengle és 
referenciar només la punta d'un iceberg que en 
alguns casos té dimensió submergida –fora del 
coneixement popular– força sorprenent. 

Les últimes traces
de Puig i CadafalchREPORTATGE

Text: Cugat Comas

Fotos: Daniel Ferrer

Resseguim les aportacions fetes per l'arquitecte 
a la ciutat en els seus darrers anys de vida
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A Santa Maria

La ruta comença a Santa Maria, la gran Basílica de 
Mataró. Encara no som als darrers anys de la seva 
vida sinó que ens situem just un segle enrere, quan 
en ple 1917 Puig i Cadafalch, essent ja President de 
la Mancomunitat, consigna una reparació estructural 
per les voltes de Santa Maria. L'espai és visitable des 
de fa poques setmanes i des del campanar s'acce-
deix just sobre les voltes de Santa Maria, allà on el 
llavors president català i un jove Lluís Gallifa –que 
s'estrenava com arquitecte municipal després de les 
morts de Melcior de Palau i Cabanyes– van actuar 
utilitzant unes estructures metàl·liques per assegu-
rar la coberta de l'església mataronina a la zona del 
creuer. En grups de deu persones, amb casc inclòs, 
els visitants caminaven per sobre la nau i descobrien 
una de les part més especials de Santa Maria. "Van 
fer un estudi d'unes esquerdes que havien aparegut  

i executen una solució consistent en la tecnologia 
del ferro, instal·lant cinc encavallades amb que fa 
reposar el pes de manera més sostenible en les pa-
rets. És una solució òptima" explica Mariona Gallifa. 
Sí, néta de l'arquitecte municipal de fa un segle.

Del 1917, moment màxim, saltem al Puig que tor-
na de l'exili. Repudiat social i políticament, enclaus-
trat a la ciutat. "És un Puig que torna i que actua a 
Mataró pel compromís que sempre ha tingut amb 
la ciutat", explica Gallifa. Baixem a dins de la nau.

Tres intervencions

El Puig i Cadafalch que torna de l'exili, l'any 1945, 
encara actua més a Santa Maria. A la Capella dels 

A les Caputxines

Reportatge
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Dolors fa petites tasques quasi de restauració, po-
sant en contacte la parròquia amb els referents en 
els diferents ofi cis. "Sabem que les llànties de la 
Capella també són obra seva, i de fet va ser criticat 
en alguns aspectes". No deixa de ser rellevant i poc 
conegut el paper de Puig en la joia de la corona de 
Santa Maria. Puig i Cadafl ach no només actua als 
Dolors. També a l'altar de Sant Josep, que havia 
perdut el retaule per les destrosses de la guerra i 
que l'arquitecte resol replicant el sistema de pilas-
tres que hi havia i que completa el fons de l'altar. 
Puig crea l'altar actual a partir de restes de l'altar 
major. És una arquitectura de solució, si es vol fi ns i 
tot austera. Puig actua en una Santa Maria malmesa 
intentant recuperar la dignitat de diferents espais de 
la Basílica. Per últim crea un nou altar a la Capella 
de Santa Llúcia i la del Perpetu Socors.

La ruta per les últimes obres de Puig i Cadafalch 
acaba al Convent de les Caputxines. Allà consta que 
l'arquitecte va fer l'altar actual, davant del qual l'ex-
pedició acaba formant quasi com si hi haguessin de 
dir missa. Gallifa explica però que per l'aportació 
econòmica que va rebre Puig i Cadafalch, d'impor-
tància, és probable que també ajudés en la refeta de 
tot el Convent del que s'havien ensorrat cobertes. 

A les Caputxines Gallifa ens descobreix els darrers 
detalls: el primer és que hi havia projectat quatre co-
lumnes  –com les conegudes de Barcelona– tot i que 
fi nalment no es fan. La segona que l'altar no està 
completat amb una pintura perquè Puig es va discutir 
amb Jordi Arenas. Discussió entre artista i arquitecte 
que no va fer prosperar el projecte. El cèlebre mal 
humor de l'arquitecte va durar fi ns el seu darrer dia.

núm. 1776 del 16 al 22 de juny de 2017
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Epinium guanya el premi Creatic 2017
La Nit de l'Emprenedoria i la Innovació reconeix aquesta start-up com a eina d’anàlisi 
de l’e-commerce 

Empreses: Redacció 

  La start-up Epinium, que im-
pulsen els emprenedors Carlos 
Martínez i Miquel Ferrando va ser 
la triomfadora de la 17a edició dels 
premis Creatic. En la categoria de 
millor idea empresarial, el reco-
neixement se’l va endur el projecte 
Thumblock, presentat per Miquel 
Giménez. El premi és de 5.000 eu-
ros en tots dos casos, a més de l’es-
tada bonifi cada durant un any al 
parc tecnològic TecnoCampus, on 
s’allotgen més de 120 empreses. Els 
premis es van lliurar durant la Nit 
de l’Emprenedoria i la Innovació, 

un acte que va reunir més de 200 
persones al foyer del centre de con-
gressos del TecnoCampus i que va 
estar presidit per l'alcalde i presi-
dent de la Fundació TecnoCampus 
Mataró-Maresme, David Bote.

Epinium és una plataforma 
d’anàlisi de l’e-commerce que fa-
cilita la presa de decisió a les mar-
ques mitjançant la intel·ligència 
artifi cial i el Big Data, ja que per-
met, a temps real, conèixer els gus-
tos dels consumidors, adaptar-se 
a les seves necessitats, conèixer les 
tendències del mercat, analitzar el 
posicionament de la competència 
i monitoritzar les variacions de 

preu en els productes.
La iniciativa ha rebut els dar-

rers anys diversos reconeixe-
ments, com el premi UPF Emprèn 
2016. Martínez es va graduar en 
Administració d'Empreses i Gestió 
de la Innovació a l'Escola Superior 
de Ciències Socials i de l'Empre-
sa i ha rebut l'assessorament 
dels serveis d'emprenedoria del 
TecnoCampus.

Més guanyadors
Thumblock (Categoria idea, 1r 
premi): Cadenat Intel·ligent per a 
motocicletes i ciclomotors, que in-
corpora un sistema de desbloqueig 

AMB EMPENTA
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En el transcurs de la Nit de l’Emprenedoria i la Innovació, l’Ajun-
tament de Mataró va fer un reconeixement a diverses empreses i 
entitats que han col·laborat de forma totalment desinteressada 
durant l’any 2017 amb el treball que el consistori realitza per fa-
cilitar que les persones que es troben en situació d’atur puguin 
apropar-se al món de l’empresa, contribuint així a una millor pre-
paració d’aquestes persones per a la recerca de feina.

També es van entregar, per primer cop, els reconeixements a la in-
novació empresarial, que van recaure en B-Swim, Som Mobilitat 
i Calce&Socks.

Reconeixements a 
l’RSO i a la innovació

amb tecnologia biomètrica, per 
empremta dactilar, connexió al 
mòbil amb alerta instantània en 
cas de desbloqueig no desitjat, ge-
olocalització i gestió d’empremtes.

Diari infantil Bitxos (Categoria 
idea, 2n premi): Diari digital en 
català amb una capçalera inno-
vadora que acosta als més petits 
a la lectura informativa dels diaris 
mitjançant una família de repor-
ters interactius mitjançant gifts 
animats. Una eina digital, respon-
sive i interactiva d'ajut a la lectura 
i de creació d'opinions entre els 
més petits.

Global Player (Categoria idea, 
menció especial): Plataforma di-
gital que posa en contacte a juga-
dors de futbol amb clubs d'arreu 
a través dels seus entrenadors o 
scouts.

Supervision (Categoria start-up, 
2n premi): Aplicació adreçada al 
públic infantil per controlar la dis-
tància a la qual s'utilitza un dispo-
sitiu mòbil i el temps d'exposició, 
aspectes molt importants per evi-
tar malalties visuals com la miopia.

Més informació

Tota la informació dels 
Creatic a tecnocampus.
cat/ca/emprenedoria/
premis-creatic.

núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre de 2017
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Amb Empenta

Rehastet, 45 anys al servei dels mataronins
El Centre Mèdic, que ha anat ampliant serveis, instal·lacions i especialitats, celebra 
l'aniversari amb clients, familiars i autoritats

Empreses: Redacció 

  Dijous va ser un dia especial 
pel Centre Mèdic Rehastet. A les 
seves instal·lacions del Camí de 
la Geganta s'hi celebrava un ani-
versari rodó com és el 45è ani-
versari d'aquest Centre, fet que el 
converteix en la referència local i 
comarcal de molts àmbits i espe-
cialment la medicina esportiva. 
Armand Ballo, Conseller Delegat 
de Rehastet, considera que "45 
anys donen una perspectiva im-
portant i podem estar molt con-
tents amb el recorregut que hem 
fet al llarg de tant de temps al servei 
de la ciutat i la comarca".

Rehastet va molt més enllà de la 
medicina esportiva i al llarg de tot 
aquest temps ha anat incorporant 
professionals de referència amb els 
que abasta fi ns a 20 especialitats 
en l'actualitat. Bona part d'aquesta 
plantilla, també treballadors his-
tòrics i clients, celebraven plegats 
l'aniversari. Respecte del futur el 
mateix Ballo incidia en què "cal 
seguir-nos consolidant i ampliant 

serveis, instal·lacions i equipa-
ments". De fet el Centre Mèdic ha 
fet un creixement exponencial en 
especialitats, locals i serveis per a 
mataronins i maresmencs.

Referència en esport
En un dels àmbits en què Rehastet 
ha excel·lit i és més conegut, és 

el de la medicina esportiva. "Era 
un àmbit força desatès, on a ni-
vell de ciutat i comarca hi havia 
una mancança i hem incidit molt 
en l'atenció a la salut i l'esport 
i hi seguirem apostant com un 
dels pilars importants del centre", 
explica el Conseller Delegat del 
Centre Mèdic. El seu servei integral 
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Rehastet, però, va molt més enllà de la medicina esportiva. Cada 
cop acumula més especialitats i serveis, com revisions i certificats 
mèdics per a títols o carnets, urgències traumatològiques, reha-
bilitació i teràpia física, radiodiagnòstic, preparació al part i post 
part, cirurgia estètica i reparadora o estètica. Rehastet garanteix 
un esforç constant de renovació i adaptació per tal d’oferir al paci-
ent tot allò que pugui necessitar: els metges més  qualificats, amb 
mitjans tecnològics innovadors i amb un tracte càlid, familiar, per-
sonalitzat i  discret. Compta amb un equip format per més de 35 
professionals sanitaris, que combinen la seva qualificació tècnica 
amb el tracte personalitzat i una gran professionalitat, entenent 
aquesta com l’afany de millora, la responsabilitat, l’experiència i 
la pràctica professional, envers tots els pacients.

Més de 20  
especialitats  
mèdiques

a l'esportista és singularment dis-
tingit com a referència al territori.

L'Alcalde i la regidora d'Esports 
van ser presents a la festa de ce-
lebració de Rehastet.

núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre de 2017
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COMPRA VENDA

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
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037
TRASPASO PAPELERÍA-JUGUETERÍA. 
Zona Parc Central. Precio intere-
sante. 93.742.42.57
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893
ALQUILO HABITACIÓN. 650.919.205
ALQUILO HABITACIÓN gran-
de con derecho al resto de 
vivienda. Terreno. Zona tranquila. 
Urbanización (Argentona). 275€. 
615.170.534
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139
SE ALQUILA HABITACIÓN. 
634.986.264 /722.324.274

TREBALL

INGRESSOS EXTRES VENENT per-
fums 676.593.265
COMPAÑÍA CREADA en el 2009 
con más de 50 personas en planti-
lla. Busca personal para crecer en 
todos los departamentos. Alta SS 
y formación a cargo de la empre-
sa. Si quieres un gran futuro llama 
al 692.307.221 Sra. Isabel Gallego
SE NECESITA ESTAMPADOR textil 
con experiencia en mesa. Entregar 
currículum en Polígono Vallveric, C/ 
dels Remences n °12,1 °2ª. Mataró. 
De 18-19h. 93.790.34.35
NECESSITEM INCORPORAR PERSONA 
a jornada compreta amb noci-
ons d'informàtica. Imprescindible 
carnet, català i bona precència. 
Interessats enviar currículum a 
santi@m-oliveras.com
PRECISAMOS CONDUCTOR, para 
furgoneta, español. Imprescindible 
experiencia en empresa textil y en 
puesto similar. 602.133.976
SI ESTUDIAS O NECESITAS ganar 
un dinero extra. Buscamos mujeres 
para formarlas en el departamento 
de atención al cliente de nuestra 
compañía. No se requiere expe-
riencia, sólo ganas de aprender. 
630.593.341
SE NECESITA comercial para hos-
telería, con experiencia, media 
jornada o posibilidad de jornada 
completa, alta S.S., sueldo + co-
misión. Currículum a moreno@
csmhosteleria.com
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
NOIA CERCA NETEJA per hores. 
632.665.850 /600.814.930
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
632.780.702
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
602.339.266
LIMPIO, PLANCHO, CUIDO mayores. 
602.070.664

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
BUSCO CAMARERO para sábado y 
domingo. 615.170.534
PRECISAMOS TÉCNICO con conoci-
mientos informáticos, electrónica 
y mecánica, nivel alto de inglés y 
disponibilidad para viajar (esporádi-
camente). Capacidad de trabajo en 
equipo, desarrollo de proyectos de 
trazabilidad e identifi cación, instala-
ción de sistemas -atención al cliente. 
Tel. 93.793.02.55. sivartsl.com

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

SE OFRECE CHICA limpieza, cuidar 
niños y mayores. 698.523.704
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
602.350.804
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
610.044.213
M'OFEREIXO PER REALITZAR ges-
tions diverses, compres, petits 
transports, acompanyar gent gran, 
etc., Amb cotxe propi. Rigurositat 
i seriositat. 667.406.240 (Albert)
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
canguro. 600.288.128
SE PRECISA CHICA, una hora sema-
na para limpieza de apartamento 
y algo m
CUIDO PERSONAS MAYORES. 
Experiencia y referencias. 
630.676.587

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 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
698.645.233 WhatsApp
PALETA MOLTA EXPERIÈNCIA. 
Econòmic 653.796.506

núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre 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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PROFESSIONALS

PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
BOLETINES, LAMPISTERÍA, 
paletería, reparaciones. 629.232.530
MASAJE ORIENTAL. C/Iluro 98. 
688.159.295
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
ALBAÑIL ECONÓMICO. 697.685.580

TAROT

TAROT. 806.533.128

VARIS

SEÑORA  58 AÑOS. Desearía 
relación con señor 62 años serio, 
elegante, sin cargas familiares. No 
fumador. 610.465.865
BUSCO PAREJA ESTABLE. 
674.471.893 José

CONTACTES

LAIA 45 CATALANA. 687.072.165
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus 
fantasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA 
667.955.000 Mataró
JAVI 70 AÑOS, buena posición. 
Pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579
NOVEDAD NORA 21  años . 
631.129.242
DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930
MADURITA VICIOSA, 120 pecho, 
culo XL, servicios sin prisas, com-
pletisima, besucona 612.423.354
VICIO Y PLACER, Verónica, 
completa, besucona. 120 de pecho, 
trato de novio. 698.474.265
LORENA 28 AÑOS, atractiva, dulce... 
salvaje en la cama!! 677.270.173
TRAVESTY LATINA GUAPÍSIMA, 
femenina. 666.861.290
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 
chica japonesa, 2 chicas chinas. 
Rocafonda. 688.192.012
MASAJE. ZONA PL. Catalunya. C/ 
Antoni Comas 5. Chicas coreanas. 
602.074.387
MERCÈ CATALANA MADURETA. 
Rebo discretament. També sortides. 
Truca'm 602.117.513
CALELLA SEÑORA 48 años. Para 
señor serio, solvente. Desde 
57 años. 695.066.056. Horas 
concertadas.

Econòmics
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Les millors imatges la celebració del Dia contra la violència vers les dones

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer

Tot 7 imatges 25N.indd   1 29/11/17   17:35



Sanitat: Laia Mulà

 A partir d'una avaluació dels 
hospitals i de la seva gestió global 
el programa Top 20 2017 de IASIST 
va guardonar 24 centres hospita-
laris de l'Estat, un dels quals és el 
Consorci Sanitari del Maresme 
Hospital de Mataró. Els centres que 
van rebre el reconeixement són els 
que, segons el seu criteri, presenten 
un millor equilibri de resultats en 
totes les àrees i processos clínics. 
El reconeixement també va tenir 
en compte indicadors d'efi ciència, 

Dels 24 centres guardonats en el Top 20 2017 de IASIST, 
nou són de la província de Barcelona 

qualitat i adequació. Cal destacar 
que no es tracta d'un rànquing amb 
un ordre establert, sinó que la llista 
situa els 24 centres hospitalaris al 
mateix nivell de reconeixement.

Nou hospitals de la província de 
Barcelona van rebre aquest guardó 
del 2017, entre els quals s'hi troba 
el de Mataró. 

146 hospitals avaluats

Tots els centres mencionats a la 
llista van formar part del progra-
ma TOP-20 2017 de IASIST, en el 
qual van participar de manera 

L'Hospital de Mataró, en el Top 20 estatal 
per la seva gestió 

L'Hospital de Mataró, premiat per la seva gestió  Arxiu 

voluntària un total de 146 hospi-
tals de 15 comunitats autònomes 
de l'Estat Espanyol. 43 d'ells es 
van emportar algun dels premis 
atorgats en aquest programa que 
té l'objectiu d'avaluar els hospitals 
a partir d'indicadors objectius.

A més dels 24 premiats per la 
seva gestió global, IASIST també 
ha destacat un total de 16 hos-
pitals per la seva evolució en les 
àrees clíniques del cor, digestiu, 
musculoesquelètic, respiratori, 
del sistema nerviós, del ronyó, de 
les vies urinàries i de les dones.

Ciutat núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre del 2017
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Societat: Cugat Comas

 Diumenge passat una vuitantena 
de maresmencs va fer la Travessada 
del Montseny per quarantè any 
seguit. Sempre en dates similars, 
a fi nals de novembre i sempre fi -
dels a un esperit que fa d'aquesta 
marxa quelcom especial, diferent 
a altres caminades. I és que la ini-
ciativa que enguany va bufar lite-
ralment les espelmes amb el 4 i el 
0 és obra de la colla "Tres quarts 

L'edició de diumenge passat va ser una de les més especials per la mataronina 
colla excursionista "Tres quarts de vuit"

de vuit" –que va agafar el nom de 
l'hora en què sempre es convoca-
ven per anar a caminar– i amb el 
suport del Centre Atlètic Laietània 
ha arribat als nostres dies, té gran 
salut, ha viscut un canvi genera-
cional al capdavant i és una cita 
més que esperada per tothom qui 
l'ha completat. 

40 anys sumant adeptes
Fa quaranta anys que, volent imi-
tar unes ressenyes d'un segle en-
rere, Pere Icardo va tenir la idea 
d'aquesta travessa juntament amb 
Lluís Belmonte. Ells dos, amb el 
suport de gent com Joan Parera, 
van organitzar aquelles primeres 
caminades amb 5 o 10 persones 
que amb el pas dels lustres va anar 
agafant bona fama i sumant gent 
interessada fi ns al punt que ja fa 
anys que l'organització munta un 
autocar que s'omple de caminaires 
atrets pel Montseny i l'ambient de 
la Travessada.

De bon inici, doncs, la prova va 
ser cosa de la pròpia colla, d'amics 
i familiars i aquest bon ambient és 
de ben segur una de les raons per 
la qual ha arribat als nostres dies. 
L'enyorat David Belmonte, fi ll d'en 
Lluís, va agafar-ne el testimoni 

40 anys fent la Travessada del Montseny

Dos moments de la 40a Travessada del Montseny

El pastís especial del sopar

 Cedides 

juntament amb en Jordi Bonamusa 
i altres coneguts i familiars dels 
primers promotors. En Pere Icardo 
encara hi col·labora i hi participa 
any rere any.

Personalitat pròpia
Explica el propi Bonamusa que 
“la Travessada és una activitat de 
Muntanya” i no una sortida, ni una 
marxa, ni una cursa i molt menys 
una competició: “La Travessada viu 
i respira de l'essència del munta-
nyisme; Amistat, companyonia, 
solidaritat, generositat en el camí, 
tolerància. I valors com el res-
pecte a la natura, el compromís 
amb el medi l'amor al Massís del 
Montseny”. 

És per això que tot i el seu recor-
regut exigent d'uns 40 quilòmetres 
i fi ns a 2.000 metres de desnivell, 
bona part dels al·licients de l'ex-
cursió passen per poder gaudir de 
la natura. Fins i tot els qui hi parti-
cipen prenen part d'un certamen 
literari a petita escala i elaboren 
unes poesies que són llegides al 
fi nal. La Travessada acaba sempre 
amb un sopar de germanor que 
clou una jornada de convivència 
entre amics, paisatge i natura.  Una 
prova més que especial.

Ciutat
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L'edició de l'any passat de Firamàgic
Cedida 

  Aquest dissabte obre portes 
Firamàgic, el parc d'atraccions del 
Nadal. Arriba l'esperada fi ra plena 
de màgia i il·lusió que omplirà el 
Parc Central des del 2 de desem-
bre i fi ns al pròxim 7 de gener. La 

Una carpa de 200 metres acollirà activitats i tallers per 
infants i famílies del 2 de desembre al 7 de gener

pista de gel de Kinder enguany no 
presidirà la fi ra com l'any passat, 
però tot i això Firamàgic oferirà un 
munt d'activitats i propostes per 
a petits i grans en el seu parc d'il-
lusió i diversió a l'abast de tothom 

Aquest dissabte s'aixeca 
el teló de Firamàgic

perquè es troba a un punt molt 
concorregut de la ciutat. Fa tret-
ze anys que Fira Màgic situa una 
immensa carpa de Nadal d'uns 
200 metres quadrats a l'espai Firal 
del Parc Central, on diàriament es 
faran activitats de tot tipus.

Activitats variades
Hi haurà màgia, tallers de dibuix, 
de pintura, de pintar cares i anima-
ció i més d'una vintena d'anima-
cions infantils gratuïtes. Aquests 
espectacles seran variats: des de 
pallassos, màgia, titelles, actuaci-
ons de personatges Disney com 
Vaiana o Frozen i molt més. Un 
espai familiar pensat perquè els 
nens es diverteixin com mai amb 
les seves activitats i actes preferits.
El primer esdeveniment de la fi ra 
serà un espectacle de pallassos 
el dissabte 2 de desembre a les 
17.30h, i el darrer tindrà lloc el 
dissabte 6 de gener a les 18h de la  
tarda i serà el sorteig a una estada 
per a quatre persones a Disneyland 
París. | Red
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Urbanisme: Redacció

 Onze voreres de la ciutat rebran 
en els pròxims mesos actuaci-
ons pel manteniment i la millora 
d'aquest espai públic. L'objectiu 
de les intervencions, impulsades 
per l'Ajuntament, és la millora de 
l'accessibilitat d'alguns espais de 
la ciutat. 

En concret es contemplen dos 
tipus d’actuació: ampliació de vo-
reres, com en el cas del Camí del 
Mig i del carrer de Josep Monserrat 
Cuadrada, i la reparació dels danys 
provocats per les arrels dels ar-
bres a diferents carrers del Camí 
de la Serra.

L'Ajuntament destina uns 250.000 euros en les obres 
de manteniment i millora a onze carrers de la ciutat

Repararan nou voreres
Els carrers d’Hèl·lade, de Fídies, 
de Pitàgores, la ronda dels Països 
Catalans, la riera de la Figuera 
Major, el carrer de Joan Salvat 
Papasseit, la ronda de la Creu de 
Pedra, la ronda d’Alfons XII i el 
carrer de la Confraria de Sant Elm 
seran els que rebran actuacions de 
reparació de les seves voreres. Les 
actuacions permetran corregir el 
deteriorament d’aquests vials i 
evitar caigudes a la via pública.

Per reparar les voreres que s'han 
vist afectades per les arrels d'alguns 
arbres el projecte preveu tallar el 
paviment i demolir el tram de vore-
ra malmesa. Si l'arbrat està en bon 

Obres per millorar l'accessibilitat a les voreres

Obres al Camí del Mig, just davant del centre escolar homònim  Cedida 

estat, es procedirà a l'adequació 
del terreny i la nova pavimentació 
de la vorera, replantant els arbres 
que considerin necessari. Per al-
tra banda, si l'arbrat es presenta 
en mal estat procediran a la tala 
controlada.

Paga amb la taxa de guals
Les onze actuacions previstes, que 
han estan prèviament consensu-
ades pel Consell de Mobilitat, su-
posaran una inversió conjunta de 
prop de 250.000 euros, una part 

dels quals finançats amb la re-
captació de la taxa de guals, tal 
com figurava a les Ordenances 
Municipals 2017.

Pel que fa a l’eixamplament de voreres, al Camí del Mig, entre 
la plaça de Manuel Serra i Xifra i la ronda de Francesc Macià, 
l’espai que ocupava l’estacionament en bateria s’aprofita ara 
per ampliar la vorera a l’entrada de l’Escola Camí del Mig mi-
llorant així l’accessibilitat a aquest centre. La segona actuació 
d’eixamplament de voreres es farà al carrer de Monserrat 
Cuadrada i respon a una demanda ciutadana per tal de garantir 
l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda.

Eixamplaments a petició 
ciutadana

1

Aquestes intervencions 
compten amb la 
validació del Consell de 
Mobilitat i la col·laboració 
del servei per tal de mi-
nimitzar els impactes 
d’aquestes actuacions 
sobre l’aparcament

Ciutat
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Societat: Redacció Fosbury

 Aquest diumenge es disputarà 
la Mitja Marató de Mataró, que ja 
arriba a la 20a edició. Enguany la 
cursa del Maresme comptarà amb 
un fet excepcional: com a mínim 13 
corredors la disputaran descalços. 
Córrer descalç és una tendència en 
creixement en el món atlètic. Un 
moviment internacional essencial-
ment generat en la darrera dècada 
ha volgut posar en valor la pràcti-
ca del Barefoot i cada cop compta 
amb més adeptes i practicants que 
estableixen llaços entre si i creen 
una xarxa per difondre un exercici 
esportiu natural.

Més enllà dels nostres avant-
passats més llunyans, el cert és 
que en les grans cites atlètiques 
de les darreres dècades hi ha ha-
gut diversos corredors que tam-
bé han renunciat a les sabatilles 
esportives amb un èxit rotund. 
Probablement, el més conegut de 
tots ells és Abebe Bikila, l’etíop que 
va meravellar a Roma 1960 i que 
és un dels protagonistes de l’espe-
cial d’històries olímpiques editat 
per La Fosbury el 2016. Però no 
cal deixar de banda el campionat 

Com a mínim tretze atletes correran sense vambes 
aquest diumenge a la Mitja Marató de Mataró

d’Europa de 5.000 metres assolit 
pel britànic Bruce Tulloh (una de 
les persones que més ha treballat 
per difondre els benefi cis de córrer 
descalç), les victòries de Zola Budd 
als anys 80 (més enllà de la polè-
mica vinculada a la seva carrera) 
o els triomfs a la Marató de Nova 
York de la keniana Tegla Loroupe.

Tècnica diferent
No són els casos aïllats d’èxit a l’es-
port d’elit el que ha fet créixer la 
pràctica del barefoot arreu del món.
El motiu principal és de salut, tal 
i com explica a La Fosbury Josep 
Lluís Díaz, un dels seus practicants 
a casa nostra: “Quan corres sense 
sabates el cos canvia la tècnica, 
s’adapta a la superfície dura que té 
a sota, i intenta assimilar o absor-
bir tot l’impacte que rep en cada 
trepitjada. Quan corres amb unes 
sabates, la sensació del terra sem-
pre és la mateixa, és tova, i obliga 
el cos a posar-se més rígid. Això 
provoca que ni els tendons ni els 
músculs absorbeixin tan bé l’im-
pacte i es converteix en una causa 
molt comuna de lesions. Sembla 
paradoxal, però sense sabates et 
lesiones menys. El cos s’adequa 

Corredors descalços, un fenomen en creixement

El 'Barefoot' és cada vegada més popular  Cedida 

al terreny que trepitja, es prepa-
ra per a cada impacte que ha de 
rebre”, explica.

Díaz és un dels creadors del 
grup “Amigos del descalcismo”, 
que compta amb una pàgina a 
Facebook des de fa sis mesos i que 
deriva d'“Amigos del minimalis-
mo”, una proposta per córrer amb 
sabates que pràcticament no tenen 
sola per evitar el possible contacte 
amb pedres o vidres al carrer i que 
va ser el punt de partida per anar 
més enllà i crear una comunitat 
per aquells que volen córrer des-
calços. “Vam fer el pas d’apostar 
pel Barefoot i el grup ha crescut 
exponencialment. Ara som 150 
persones que correm descalços a 
l’estat espanyol”, assegura. 

A Mataró han aconseguit reunir 
forces i tretze d’ells correran ple-
gats en una mitja marató, una fi ta 
inèdita a Catalunya. Tots aquells 
que diumenge s’adrecin a la mit-
ja de Mataró que es preparin per 
a veure un bon espectacle. Díaz 
assegura que alguns dels partici-
pants en la modalitat de Barefoot 
és gent que corre un quilòmetre en 
tres minuts, “corredors que poden 
estar al davant”.
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Monòlegs plens de solidaritat 
Divendres el Teatre Monumental acull la Nit de Gala de Fundació Maresme amb Víctor 
Parrado i Marc Boixadera, un artista amb paràlisi cerebral

Espectacles: Laia Mulà

 S'acosta el Dia Mundial de les Persones amb 
Discapacitat i a la Fundació Maresme el celebren 
amb una nova edició de la Gala de la Fundació 
Maresme. Enguany serà el cinquè any en què el 
Teatre Monumental veurà una nit màgica, enguany 
amb un toc d'humor diferent de l'habitual. Els en-
carregats de dinamitzar la vetllada seran en Víctor 
Parrado i en Marc Boixadera, dos monologuistes i 
showmans que no deixen ningú indiferent amb les 
seves intervencions. El divendres 1 de desembre a 
les 20 hores, per només 10 euros es podrà gaudir 
d'aquesta cita plena de solidaritat.

En Javi Ávila, un dels organitzadors i membre de 
la Fundació Maresme, anima a tots els mataronins 
i mataronines a assistir a la gala perquè “és una 
oportunitat molt especial de veure una persona amb 
discapacitat obrint les seves capacitats damunt d'un 
escenari”, explica. Mentre que altres anys la dina-
mització de la Gala va centrar-se en espectacles de 
màgia, musicals com el del Rei Lleó o de Pallassos 
Sense Fronteres, en aquesta ocasió han optat per 
l'humor de la mà de dos monologuistes de primera.

Un d'ells, en Marc Boixadera, està afectat per una 
paràlisi cerebral, però això no li ha impedit créixer 
com a artista i showman i desenvolupar una ca-
pacitat humorística de primera. Javi explica que 
Boixadera “fa un monòleg que reflexiona a partir de 
la seva experiència” i afegeix que aquesta gala oferirà 
l'oportunitat de veure “una persona amb discapacitat 
parlant del seu dia a dia” amb un toc d'humor únic.

Humor amb un missatge
Boixadera va començar amb l'humor perquè, segons 
explica, com a persona amb discapacitat física tenia 
dues opcions: prendre's “la vida amb tristesa des 
del paper de víctima o intentar solucionar-ho” aga-
fant-s'ho amb optimisme. “El meu espectacle passa 
per les situacions quotidianes en què la gent ens mira 
diferent, amb llàstima o rebuig”, relata Boixadera. Per 
això, va pensar d'utilitzar els monòlegs per explicar 
a la gent les problemàtiques en les quals es troben. 
'Posa un discapacitat a la teva vida' és el nom del 
projecte de Boixadera que té tres branques: “humor, 
xerrades de sensibilització i xerrades motivacionals 
per a les empreses”, conclou.

Cultura
www.totmataro.cat/cultura
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Crítica de teatre: Comas Soler

 El dramaturg local Manel Bonany 
és l'autor de 'La Pell escrita' que 
arriba a Mataró.

La protagonista és una dona 
transgènere. Per què l'elecció 
d'aquest personatge i d'aques-
ta temàtica?
La temàtica transgènere és una 
metàfora de la construcció de la 
identitat perquè crec que tots cons-
truïm la nostra en lluita contra 
la realitat perquè aquesta no ens 
ho posa fàcil. Vaig escollir que la 
protagonista fos transgènere per 
portar-ho a l'extrem, perquè ells 
viuen una situació límit. El primer 
combat el tenen amb el seu propi 
cos i després viuen en una cons-
tant i enorme batalla.

Miriam Marcet encarna la pro-
tagonista de l'obra. Per què 
vau escollir aquesta actriu?
Ens coneixíem d'haver col·laborat 
al Cor de la Ciutat i hem col·laborat 
en diversos projectes audiovisuals 
des de llavors. L'obra la vaig voler 
portar al teatre fa 10 o 12 anys però 
en aquell moment la temàtica era 

Aquest dissabte arriba a Can Gassol la seva obra 'La pell 
escrita', dins el Cicle Fet a Mataró 

molt extrema i no va ser ben rebu-
da. Fa poc vam pensar que potser 
era un bon moment per fer-la i vam 
trobar suports de professionals i 
companys per fer-ho. Ara la te-
màtica ja no sembla tan estranya.

Això vol dir que intueixes que 
la consciència social entorn el 
tema ha canviat o evolucionat?
Cada vegada més casos de perso-
nes transgènere surten a la llum i 
se'ls dóna més visibilitat. Se'n parla 
a pel·lícules, sèries i es creen asso-
ciacions. Cada vegada la societat 
va veient que hi ha una part de la 
població que no ens imaginàvem 
que estiguessin en aquesta situa-
ció i cal normalitzar-la.

De què tracta l'obra?
L'obra ens mostra una dona trans-
gènere lluitant fi ns a l'últim mo-
ment perquè aquestes persones es 
veuen abocades a una lluita tota 
la vida. És una naturalesa que no 
han triat i en el moment que ho 
accepten comencen una lluita de 
per vida tant amb el seu entorn, 
com per trobar feina i molt més. 
El text ens mostra els elements bà-
sics que l'han format com a dona 

Manel Bonany: “L'obra ens mostra una dona 
transgènere lluitant fins a l'últim moment”

'La Pell Escrita' arriba a Can Gassol Cedida 

i com ha estat la lluita en contra 
una societat que es mou amb unes 
pulsions de rebuig en manada.

Ajuda d'alguna manera a cons-
cienciar als espectadors de la 
necessitat d'acceptar aquesta 
diversitat?
Exacte, perquè ens mostra una per-
sona que té una sèrie de punts que 
l'han construït com la persona que 
és i que són els mateixos que ens 
han construït a nosaltres. Mostra 
una total identifi cació entre el que 
viuen ells i el que ens passa a tots, 
una base comuna. És una lluita en 
la qual tots ens veiem abocats per-
què tots hem hagut de construir 
la nostra identitat.

El personatge és mort però 
encara té consciència. Per què 
optes a aquest personatge?
Perquè es troba en moltes cruïlles i 
és un personatge dinàmic. Està a la 
frontera entre els homes i les dones 
perquè fa el trànsit, entre la pèrdua 
i l'esperança, la vida i la mort, la 
joventut i la maduresa, i molt més. 
Són punts en els quals tots estem 
immersos, uns eixos fonamentals 
que ens fan completament iguals.
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Música: Laia Mulà

 El Foment Mataroní i la Direcció 
de Cultura uneixen esforços per 
oferir a la ciutat el Cicle de Música 
Clàssica. El programa general està 
dividit en tres blocs: el Cicle de 
Concerts de l’Orquestra de Cambra 
Catalana, el XVI Cicle de Concerts 
Simfònics, i el XIV Cicle de Sarsuela. 
Aquesta edició, a més, compta amb 
novetats com el fet que Mataró 
comptarà amb una orquestra en 
residència, l’Orquestra de Cambra 
Catalana. Començarà així una col-
laboració durant tot l’any amb el 
Cicle de Música Clàssica, oferint 
un total de cinc concerts, dos dels 
quals compartiran escenari amb el 
Cor Ciutat de Mataró i amb l’Esco-
la Municipal de Música de Mataró 
(EMMM).

També s'incorporen al Cicle de 
Música Clàssica dues iniciatives: 
el Primer Premi de Música Ciutat 
de Mataró organitzat per l’Aula de 
Música Masafrets i el concert de 
The Ohio Big-Band Mataró, una 
formació creada dins de l’Escola 
de Música El Carreró. 

Cinc concerts de l'Orquestra
L’orquestra de Cambra Catalana 

Temporada amb novetats al Foment com la residència 
d'una orquestra o el Premi de Música Ciutat de Mataró

es presentarà a la ciutat el 16 de 
desembre al Teatre Monumental 
amb el 'Concert de Nadal' on col-
laborarà amb el Cor Ciutat de 
Mataró. A partir d'aquest esde-
veniment protagonitzarà un con-
cert mensual fi ns al mes de maig a 
cavall entre el Teatre Monumental 
i el Foment Mataroní. El darrer 
dels concerts de l’Orquestra de 
Cambra Catalana serà el 19 de 
maig al Foment Mataroní, en col-
laboració amb l’EMMM, de mane-
ra que els alumnes podran treballar 
amb una orquestra professional.

Enguany aquest cicle constarà de 
quatre concerts del més alt nivell 
distribuïts entre el febrer i el juliol 
d'aquest any. El primer d’ells serà 
el 25 de febrer amb l’Orquestra de 
Cambra Terrassa 48, seguit del con-
cert de l’Orfeó Català dins del seu 
projecte 'Xarxa coral' amb el Cor 
Ciutat de Mataró. El tercer anirà a 
càrrec de l’Orquestra simfònica del 
Vallès i, per últim, l’Orquestra de 
Cambra del Reial Cercle Artístic de 
Barcelona oferirà 'Ball de màscares'.

Sarsuela d'Europa i Amèrica
Aquest any el Cicle de Sarsuela 
ens porta cinc espectacles: tres 
dels quals aniran a càrrec de la 

Més empenta per la programació de clàssica

 La roda de premsa de presentació del cicle Cedida

companyia de Sarsuela Ciutat 
Comtal i el Cor Lírica de Sant 
Andreu. Les altres dues propos-
tes aniran a càrrec d’aquest mateix 
Cor en solitari. El tret de sortida 
serà 'La Bella Helena', seguit de 
'La Generala' i de 'La dogaresa’.

Per acabar aquest Cicle, s’ofe-
rirà “Músiques d’arreu del Món, 
el viatge de la vostra vida” amb 
Orquestra i Cor Aula Lírica i el 
Ballet Petit Món. Un recorregut 
pels grans èxits dels diferents estils 
musicals d’Europa i d’Amèrica.

Noves col·laboracions
En aquesta nova edició del ci-
cle s’han incorporat dues col-
laboracions de ciutat. El 29 d’abril 
arriba la primera, un concert de 
'The Ohio Big-Band Mataró', una 
formació molt jove liderada per 
Enric Serras i integrada per 19 in-
tèrprets d’entre 10 i 23 anys. La se-
gona col·laboració prevista seran 
els concerts dels guanyadors del 
Primer Premi de Música Ciutat 
de Mataró, organitzat per l’Aula 
de Música Masafrets de Mataró. 
El guanyador de la categoria de 
piano és José Songel Sanchís i els 
guanyadors de la modalitat de mú-
sica de cambra van ser Strange Trio.
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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)

Si tens una relació de parella, des de 

fa poc temps, entreu en una etapa de 

més compromís i estabilitat. Amics al 

que fa temps que no has vist poden 

tornar a fer-se presents.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Cerques l'equilibri entre la teva part 

somniadora i la teva part més ter-

renal. El teu ànim és més serè ara, 

has recuperat esperança i poses més 

energia en projectes futurs.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

T'ha tocat posar ordre a l'economia i 

pots sentir-te una mica més tranquil. 

Si hi havia problemes amb un germà 

o germana, aviat s'obre via al diàleg 

que us aproparà.

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

Si normalment ets reservat, d'un 

temps cap aquí pots haver arribat a 

punts d'introspecció que desconei-

xies. Potser no ha estat un període 

divertit però has guanyat serenor.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

El que té a veure amb economia oculta 

pot ocupar part del temps. Si tens uns 

estalvis acumulats, voldràs treure'n el 

millor rendiment i això et pot donar 

alguns maldecaps.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Enfrontes els teus temors. Si tens pa-

rella, pots explicar-li el que et passa. 

Doncs els dubtes o la poca claredat 

poden complicar la relació. No tinguis 

por de ser franc.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

El tacte serà vital per tractar alguns 

temes amb la parella. No tots passem 

pel mateix moment i cal posar-se en 

la pell dels altres. Recerca d'expansió 

i espai personal.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Podries reaccionar de manera poc 

assertiva davant el que sentiràs com 

una provocació. Tant si tens raó com 

si no, compta fins a deu abans de 

parlar, podries penedir-te'n.

Bessons (21/5 al 21/6)

Sents que no t'entenen i vols trobar 

la manera de fer-te entendre i comu-

nicar el que penses. No tothom està 

en la mateixa sintonia, no hi perdis 

massa temps ni energia.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Certament ets un genial amfitrió i 

domines l'organització com ningú, 

però no caiguis en un excés de con-

trol. Permet que les properes festes 

tinguin alguna sorpresa.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Si dubtaves en passar per la perru-

queria a la recerca d'una nova imatge, 

ara pot ser finalment, el moment de 

dur-la a terme. Reps un extra de bon 

humor i bona voluntat.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Necessites una dosi extra de paciència 

per defensar els teus ideals o la teva 

manera de veure la vida. Especialment 

pel que fa al sector laboral, on no és 

massa ben entesa.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet
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Crítica de teatre: Comas Soler

 Un altre espectacle d’èxit 
va aterrar dissabte passat al 
Monumental. I amb doble fun-
ció. Aquest cop s’ha tractat de 
‘La treva’, un muntatge dirigit per 
Julio Manrique que es va estrenar 
l’octubre de l’any passat a la sala 
Villarroel de Barcelona i que els 
tres últims mesos ha estat fent 
una gira molt extensa. 

El seu autor és l’americà Donald 
Margulies, professor de literatu-
ra anglesa i d’art dramàtic a la 
Universitat de Yale, que ha escrit 
una quinzena d’obres de teatre a 
més d’altres textos adaptats per 
al cinema i la televisió. Un bon 
nombre de nominacions i de pre-
mis avalen la seva trajectòria de 
dramaturg.

Escrita l’any 2009, ‘La treva’ és 
una peça força ben construïda, ins-
pirada remotament en un fet real, 
que té l’enginy de parlar d’un tema 
que es manté vigent i d’apuntar-hi 
una refl exió moral, sense renun-
ciar a sumar-hi també contrastos 
d’ironia i retalls episòdics d’estar 
per casa. Si a això s’afegeix la po-
sada en escena, perspicaç, de Julio 

La funció periodística en contextos bèl·lics és el 
rerefons de ‘La treva’'

Manrique i el talent de l’equip ac-
toral encapçalat per Clara Segura 
en el paper nuclear, s’entén que de 
tot plegat en resulti una proposta 
de consum atractiu per a tots els 
gustos i s’explica l’acollida que ha 
tingut arreu. 

Seqüeles d’Iraq
La Sarah, una famosa fotoperio-
dista especialitzada en confl ictes 
bèl·lics, torna encara ferida al seu 
apartament de Brooklyn després 
d’haver hagut de passar un perío-
de d’hospitalització en estat crític, 
de resultes de l’esclat d’una bom-
ba a Iraq. Conviu amb James, un 
reporter independent que també 
documenta situacions de guer-
ra. Ell, que havia estat igualment 
al país de l’Orient Mitjà, n’havia 
tornat precipitadament per una 
crisi d’estrès posttraumàtic i no 
va poder fer-li costat a l’hospital 
en els primers moments. El retro-
bament de tots dos a Nova York i 
la inactivitat laboral causada per 
l’obligada convalescència d’ella 
els portarà a un impàs en què cap 
trauma subjacent, físic o emoci-
onal, no cicatritzarà. Cadascun a 
la seva manera, es qüestionaran 

Retratar l’horror

Clara Segura i David Selvas a 'La Treva' Felip Mena 

l’estil de vida, la relació que man-
tenen i singularment el sentit de 
la seva feina. 

Dilema ètic
És en aquesta circumstància, i amb 
el contrapunt oportú d’una altra 
parella de personatges que són 
en Richard, un editor veterà, i la 
joveníssima i ingènua Mandy, la 
seva darrera conquesta, que Sarah 
i James arriben a plantejar-se un 
dilema deontològic. Què preval 
en els que com ells sovint són pre-
sents en situacions de crueltat i de 
barbàrie? El testimoni que poden 
aportar amb valor de denúncia 
o l’addicció al risc i la cerca de 
la notorietat professional? No hi 
ha, en el fons, una acomodació a 
l’horror i una indiferència envers 
les víctimes que el pateixen? Fins 
aquí té interès l’acció dramàtica 
de l’obra. Després abaixa el vol, 
perd pistonada, vira cap al rosa i 
desemboca en un fi nal previsible. 
A desgrat d’això, el treball inter-
pretatiu de Clara Segura, David 
Selvas, Ramon Madaula i Mima 
Riera és de mèrit i fan que ‘La tre-
va’ sigui un producte solvent, amè 
i de bon vendre. 

Cultura
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Precisament aquest exercici és el 
que esperen els devots de Pla i 
Cortés per a aquest divendres. La 
retrospectiva imposa i la cita està 
subratllada a moltes agendes.

Retorn a la música
Pla torna a fer de músic després 
que els seus últims treballs hagin 
estat com a actor protagonista i 
compositor de la banda sonora 
de “Murieron por encima de sus 
posibilidades” de Isaki Lacuesta i 
també com a actor a “El rey gitano“ 
de Juanma Bajo Ulloa. El gener de 
2017 va estrenar amb el pallasso 
Tortell Poltrona l'espectacle “PP” 
fent les delícies de tota la família i 
també va fer 'Guerra' amb el gran 
Fermin Muguruza.  | CC.

 Albert Pla ja és un mite. Li deu 
desagradar, amb raó, l'etiqueta, 
però el cantant s'ha convertit al 
llarg de dues dècades de trajec-
tòria en un objecte de devoció i 
peregrinació. La seva obra va més 
enllà de les seves cançons. Ell no 
té repertori, té un univers amb el 
que, quan sintonitzes, ja t'ha cap-
tivat. És força més que un cantant: 
és una bèstia escènica camufl ada 
d'aquesta timidesa associada a la 
mitja veu amb la que esgarrapa lle-
tres i referències delirants. Albert 
Ple és un dels prínceps apòcrifs de 
la música catalana i torna a Mataró 
aquest divendres. Festa Major per 
a la música en directe.

Pla torna amb tota la seva obra a 
punt però sobretot amb  l'acompa-
nyament privilegiat d'un monstre 
de la guitarra com és Diego Cortés. 
Entre els molts mèrits artístics que 
acumula el de Sabadell hi ha el 
d'aconseguir envoltar-se sempre 
dels millors intèrprets. Amb Cortés  
tornen després de presentar amb 
gran èxit fa uns anys "Tenemos un 
problema", un recorregut per les 
millors cançons del cantant català 

Cantautor i guitarrista se citen amb l'ampli repertori de 
25 anys de trajectòria aquest divendres al Clap

El deliri d'Albert Pla amb el 
virtuosisme de Diego Cortés

  Més que gran promesa, CRIM 
s’ha convertit en els darrers anys 
en tota una realitat del punk rock 
en català, ajudant a revitalitzar una 
escena que semblava adormida. 

Es van presentar al Clap el passat 
17 de novembre després del punk 
descarat dels Penny Cocks, com-
panys de segell, van sortir a l’es-
cenari els protagonistes de la nit, 
i de seguida es va poder veure que 
el seu directe cada cop està més 
rodat. Exhibeixen una seguretat 
que es pot explicar amb els molts 
concerts que han donat aquest 
any, no només als Països Catalans 
sinó també a Madrid, País Basc o 
Galícia, ja que aquest passat octu-
bre van fer una petita gira europea 
que els va portar a actuar a Munich, 
Bratislava, Hamburg o Berlín, per 
exemple. La sala mataronina no 
estava plena, però un públic to-
talment entregat va poder gaudir 
dels himnes que anaven desgra-
nant els tarragonins l’un darrere 
l’altre, des de Cavalls morts a Verí 
caducat, passant per Benvingut 
enemic o Castells de sorra. 

Poca treva van donar CRIM als 
seus fi dels, que van acabar satis-
fets d’un directe en el que es van 
permetre també la llicència de ver-
sionar algun clàssic del punk rock. 
| Jordi Gomà

El grup fa patent el seu 
gran moment

El punk rock de 
CRIM conquereix el 
Clap

Albert Pla i Diego Cortés, reclam de la Casa de la Música

El concert de Crim

2

A dalt de l'escenari 
només hi seran ells dos, 
que acumulen anys fent 
duet i s'entenen del tot

Cedida

Jordi Gomà 
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10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 PER DETERMINAR
14:30 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 CALIDOSCOPI
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 DOC. LES TRES XEMENEIES
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

Dilluns 4
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
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC
EDICIÓ DILLUNS
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ESTUDI 3
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme

Dissabte 2
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
20:30 PROGRAMA XARXA
21:00 LA CONVERSA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CONCERT D’HOMENATGE  
 AL PARE IRINEU SEGARRA
0:15 ESTUDI 3
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

Diumenge 3
7:00 VOLTA I VOLTA
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA

12:30 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 MATARÓ AL DIA
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 DIA MUNDIAL DE LA TV
17:00 GAUDEIX LA FESTA
17:30 CALIDOSCOPI
18:00 BA-BA
18:30 VOLTA I VOLTA
19:00 DE TEE A GRENN
19:30 ÚLTIMA SESSIÓ
20:00 LA CONVERSA
20:30 CAMINANT x CATALUNYA
21:30 VOLTA I VOLTA
22:00 SET DIES
23:00 LA CONVERSA
23:30 GAUDEIX LA FESTA
0:00 DIA MUNDIAL DE LA TV
2:00 VOLTA I VOLTA
2:30 CAMINANT x CATALUNYA
3:30 SET DIES
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 ÚLTIMA SESSIÓ

Dijous 7
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

Divendres 8 
7:00 DIA MUNDIAL DE LA TV
9:00 MATARÓ AL DIA
10:00 SET DIES
11:00 CAMINANT x CATALUNYA
12:00 TRAÇ DE CULTURA
12:30 LA CONVERSA
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 MATARÓ AL DIA
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 CALIDOSCOPI 
15:30 CAMINANT x CATALUNYA
16:30 SET DIES
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:30 CREURE AVUI
19:00 LA CONVERSA
19:30 VOLTA I VOLTA
20:00 BDN BOX
20:30 CALIDOSCOPI
21:00 TELÓ DE FONS
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:00 CAMINANT x CATALUNYA
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 SET DIES
1:00 TELÓ DE FONS
1:30 VOLTA I VOLTA
2:00 BDNBOX
2:30 CAMINANT x CATALUNYA
3:30 CALIDOSCOPI
4:00 TELÓ DE FONS
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 GAUDEIX LA FESTA
5:30 CAMINANT x CATALUNYA

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

Dimarts 5
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 CARNET ESPORTIU
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

Dimecres 6
7:00 ÚLTIMA SESSIÓ
7:30 CALIDOSCOPI
8:00 VOLTA I VOLTA
8:30 DE TEE A GRENN
9:00 MATARÓ AL DIA
10:00 DIA MUNDIAL DE LA TV
12:00 CALIDOSCOPI

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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Disfrutant de l'ordre

NADAL (part 1)

Ja està. Ja hi tornem a ser. Altre cop 
s’acosta el NADAL!! 

Ben aviat a tots ens pujarà la fe-
bre del consum, gastar i comprar 
sense sentit. Se’m posen els pèls de 
punta només de pensar-hi.

Quan fa que el Nadal ha deixat 
de tenir sentit i ha passat a ser una 
època de consum desenfrenat? El 
fet de comprar per comprar s’ha 
imposat, així com la idea que qual-
sevol regal és vàlid, que l’únic que 
importa és fer el regal, tant se val 
el què sigui. I l’únic que s’aconse-
gueix amb això és omplir la casa 
de trastos.

M’agrada llegir però: això vol dir 
que qualsevol llibre que em regalin 
m’agradarà? No!!! Quina il·lusió fa 
rebre el llibre d’aquell autor/a que 
t’agrada tant. O aquell que fa temps 
que busques i no trobes enlloc... 
saber que la persona que et fa el 
regal ha pensat si és l’indicat per 
a tu, ja és un regal en si!!

El Black Friday, el Blue Monday, 
els descomptes abans d’hora... no 
ens deixem portar per la pressió que 
ens imposa la publicitat. A vegades 

sembla que si no compres aquests 
dies i el que ells et diuen, ja no po-
dràs comprar res més. 

Perdem una mica de temps pen-
sant en les coses que agradaran a 
cada persona en concret. No perquè 
sigui un home ha de ser un afters-
have o un cinturó, ni perquè sigui 
una dona ha de ser una bossa de 
mà o un perfum.

Dediquem un temps a pensar 
què hem de regalar, a qui i planifi-
quem les compres. A partir d’aquí: 
que podem aprofitar un d’aquests 
dies de descomptes? Perfecte! Però 
si no, oblidem-los.

Jo, en els últims anys, i per tal 
d’evitar acumular coses inneces-
sàries, m’he passat al bàndol dels 
que regalen i volen ser regalats amb 
experiències. Què vol dir regalar 
experiències? Doncs regalar coses 
per a fer plegats:

· Entrades pel teatre, cinema, parc 
d’atraccions,...

· Sopars romàntics amb la teva 
parella.

· Escapades per fer activitats a la 
muntanya o a la platja.

· Es regala l’experiència de fer una 
cosa que t’agrada. No ocupa espai 

a casa però et queda el record del 
que has fet. M’encanta!!

Altres coses que es poden rega-
lar, que no trobareu el dia del Black 
Friday, però que també us poden 
fer triomfar:

· Passar una estona especial amb 
aquella persona, organitzar una 
sortida per visitar un museu o sim-
plement dedicar-li un dia de la teva 
vida... en resum, regalar temps, que 
és el que ara va tan escàs.

· Un regal hand made o DIY (o 
sigui, alguna cosa feta a mà per tu).

· Emmarca aquella foto que tant 
li agrada perquè la pugui posar 
en un lloc preferent de casa seva.

· Prepara un CD/playlist amb les 
seves cançons preferides.

·  Cuina aquell plat que saps que li 
agrada tant però que fas tant poc....
(per falta de temps).

Pensem regals realment especi-
als i totalment dirigits a les perso-
nes que estimem. Quan s’adonin 
de l’exclusivitat, el valoraran més 
que si rebessin alguna cosa que 
hagi costat més diners però que 
no digui res de tu.
ÀMMIA SERRA | ENJOY ORDER

www.enjoyorder.net

1797

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.59780 CANET DE MAR. Nau en 
venda de 290.83m2 en planta baixa 
mes179.97 m2 d´altell . Bon accès per 
camions i ben comunicat per autopista. 
Preu: 215.000€

REF. 5893 COSTAT DELS JUTJATS. ES-
PECTACULAR PIS AMB AMB PL. PAR-
KING. 2 habit. + terrassa 80m2. Finca 
seminova, gran saló de 25m2 i distribu-
ció molt quadrada. Per a més informa-
ció no dubti en trucar-nos, serà un plaer 
atendre'ls.

REF.5512 CABRILS. Magnífi ca nau In-
dustrial  en venda de 600m2 dividits en 
dues plantes. Ideal per a seu corporati-
va. Ofi cina de qualitat amb aire condicio-
nat e instal·lacions  fetes. Pati privat de 
280m2. Preu: 490.000€

núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre de 2017
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El Viver amb la Marató de TV3
El diumenge 17 de desembre organitzaran sis hores d'activitats solidàries per recaptar 
diners per les malalties infeccioses

Societat: Laia Mulà

 Enguany les malalties infeccio-
ses seran les protagonistes de 'La 
Marató de TV3', la iniciativa solidà-
ria que cada any recapta diners per 
la investigació d'alguna patologia 
o tipus de malaltia. Enguany tindrà 
lloc el diumenge 17 de desembre i 
comptarà amb iniciatives privades 
i ciutadanes de tot tipus per ajudar 
a la recaptació, així com la venda 
de l'habitual disc de La Marató, 
entre altres activitats. 

Per cada nova edició de La 
Marató, la ciutadania pren la ini-
ciativa en l'organització dʼactes 
festius per incrementar el mar-
cador del programa. Aquest és el 
cas del Viver d'Argentona, el qual 
es proposa participar per primera 
vegada d'aquesta activitat solidària 

organitzant concerts,  una subhas-
ta i un dinar, entre altres activitats.

Música, natura i solidaritat
Entre les 11h i les 17h del diumenge 
dia 17, el Viver d'Argentona cele-
brarà una subhasta solidària, se-
guida de concerts a càrrec d'una 
coral, centres escolars d'Argento-
na i d'altres formacions musicals. 
També tindrà lloc un dinar popular 
i un taller de decoració de Nadal 
amb idees per decorar les taules 
durant les festes. Cal destacar que 
se subhastaran objectes de valor, 
quadres, experiències, mobles i 
molts altres objectes del Viver o 
obtinguts per la donació de par-
ticulars que volen participar de la 
causa benèfica. En definitiva, serà 
un dia per recaptar fons i gaudir en-
voltats de la natura d'aquest espai.

Tota la informació sobre 
la prova i l'entitat es pot 
ampliar a la web  
gmargentona.com/xtrem/

El Viver és una finca envoltada 
de natura variada de 18 hectàre-
es que ofereix un espai pel treball 
d'entitats socials. També lloga es-
pais per esdeveniments empre-
sarials, sessions fotogràfiques i 
d'altres esdeveniments privats. 
Ja és habitual que aquest espai se 
sumi a la campanya de La Marató 
de TV3 per participar de la inici-
ativa solidària catalana amb més 
participació.

La Marató 2016
L'any passat la Marató de TV3 es 
va centrar en la recaptació de fons 
per a la investigació entorn l'ictus 
i les lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques. Entre les iniciatives 
impulsades per TV3, les privades 
i les d'associacions, es van acon-
seguir més d'11 milions d'euros.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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Eudald Calvo s'estrena a les llistes de la CUP 
i Alícia Romero és la més probable que entri

 Fins a quatre argentonins i ar-
gentonines faran part de les llistes 

Quatre argentonins a les llistes 
de les eleccions del 21-D

Eudald Calvo va a les llistes de la CUP Cedida

núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre de 2017

electorals per als comicis del prò-
xim 21 de Desembre. L’alcalde 

d’Argentona, Eudald Calvo, ho farà 
com a número 59 a la llista de la 
CUP mentre que el regidor del ma-
teix partit, Arnau Aymerich, apa-
reix com a suplent quart. D’altra 
banda, a la llista del PSC Alicia 
Romero hi fi gura com a número 
6 i la regidora Susana López al 72.

L'alcalde d'Argentona, Eudald 
Calvo (CUP), és la primera vega-
da que forma part d’una llista al 
Parlament i, tot i que afi rma, que 
com a número 59 és una posició 
"bastant simbòlica".

La socialista Alícia Romero, amb 
residència a Argentona, anirà de 
número 6 i, el més probable, és que 
repeteixi com a diputada i segueixi 
"portant la veu, els problemes i els 
dèfi cits del Maresme al Parlament", 
segons afi rma.

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

90.000€

LOCAL COMERCIAL DE 86M2
Ref. 12825 AVDA. GATASSA: Muy bien situado frente policía 
nacional y ambulatorio. Zona muy activa, de mucho paso junto 
Rda. O'donnell. Zona colegios, parada de autobús. 2 plantas 43m2 
c/u. Expositor a la calle. Recepción clientes o tienda. Zona de des-
pachos, 2 dependencias ideal almacén. Perfecto estado.

T

267.000€

LOCAL INDUSTRIAL DE 400M2
Ref. 12565 CENTRO: En planta baja perfectamente, zona activa 
mucho paso. 2 accesos peatonales. ventajas de nave industrial. Ac-
ceso camiones. Aparcamiento (4 vehículos), benefi cios local semi 
cial. (venta al detalle) Altura 4 mts. Instal. compresor aire comprimi-
do. 2 grandes persianas. Alarma. 2 baños. 

T

30.000€

GRAN OPORTUNIDAD POR PRECIO
Ref. 11842 LOCAL COMERCIAL: De 32m2 con aseo y puer-
ta de 4m a la calle, en perfecto estado para cualquier tipo de 
negocio, pequeña tienda, gestoría, despacho. OPORTUNIDAD!!!

T

96.000€

GRAN LOCAL CON 3 PERSIANAS A LA CALLE
Ref. 12216 CERDANYOLA: Sup. 95m2. Suelos de parquet, 
techos altos, baño con ducha. Salida de humos. Situado en una 
acera ancha (posibilidad de terraza en caso de montar bar) 
Zona altamente comercial. Sólo utilizado de almacén.  

T

www.totmataro.cat/argentona
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L’actor es torna a preparar a Argentona, a les ordres de Pau Miró, 
abans d’estrenar a Temporada Alta

 Lluís Homar, un dels millors 
actors del país, ha tornat a es-
collir Argentona per preparar el 
seu següent espectacle. El 8 de 
desembre estrena al Temporada 
Alta de Girona la seva versió d’un 
clàssic, 'Cyrano', i per preparar-ho 
s’ha instal·lat amb tot l’equip a 
Argentona per fer una residèn-
cia d’una setmana que culminarà 
amb la preestrena de l’espectacle 
dissabte 2 a les 20:30h a la Sala.

El Cyrano de Lluís Homar fa residència 
i preestrena a La Sala

Lluís Homar encapçala el repartiment del Cyrano Cedida

L'obra, traduïda per Albert 
Arribas, amb dramatúrgia i direcció 
de Pau Miró, està interpretada per 
Lluís Homar sobre l’escenari acom-
panyat per Joan Anguera, Àlex 
Batllori, Albert Prat i Aina Sánchez. 
La companyia Bitò Produccions –
que ja va instal·lar-se a Argentona 
fa tres anys per a preparar la pre-
estrena de Terra Baixa– torna a 
La Sala per posar a punt aquesta 
obra que s’estrenarà a Girona i que 

posteriorment farà temporada al 
Teatre Borràs de Barcelona a partir 
del 15 de desembre.

Cyrano, un altre clàssic
Lluís Homar torna a posar-se sota 
la batuta de Pau Miró. Ara, per in-
terpretar el famós cavaller francès. 
Després de l’experiència de Terra 
Baixa en què Lluís Homar interpre-
tava tot sol els personatges prin-
cipals de l’obra de Guimerà ara, 
el tàndem Miró-Homar aborda el 
clàssic d’Edmond Rostand, Cyrano 
de Bergerac, acompanyats amb el 
mateix equip artístic de Terra Baixa: 
l'escenografi a de Lluc Castells, la 
música de Sílvia Pérez Cruz, el so 
de Damien Bazin, les llums de 
Xavier Albertí i David Bofarull i el 
moviment d'Oscar Valsecchi, entre 
d'altres. Aquesta vegada compten 
amb cinc actors damunt l’escena-
ri, però els seus objectius són els 
mateixos que a Terra Baixa, tractar 
un clàssic popular com una ma-
tèria sensible. 

Adreça web del banner invertit:

onacustica.net

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

PILONES

• 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:
MÓNICA GUTIÉRREZ CAMARERO

concursos
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IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Ref. 2468: Cerdañola: Bloque con ascen-
sor. 1 habitación doble, 1 baño, 1 aseo, 
cocina integrada. a amplio salón-come-
dor. Calefacción. Ideal primera vivienda!! 

ÁTICO DÚPLEX CON TERRAZA

121.000€

Ref. 2601: Cirera: Junto avenida principal y 
totalment reformado. 3 habitaciones do-
bles, salón-comedor con salida a balcón, 
1 baño, cocina offi ce. 100% exterior!! 

133.000€

VISTAS INCREIBLESGRANDES DIMENSIONES

Ref. 2567: Cerdañola: 100 m2. 3 habi-
taciones (2 dobles), cocina offi ce con 
galería anexa, gran salón-comedor, 1 
baño. Exterior y soleado junto a todos 
los servicios!! 

127.000€

Ref. 2664: Centro: Reciente construcción, 
ascensor, 2 hab. (1dob. suite), 1 con ves-
tidor, cocina offi . galería, gran salón co-
medor , balcón, 2 baños. Calef., parket, 
comunidad reducida. Sol, exterior, no se 
puede pedir más!!

179.000€ 185.000€

MUY CÉNTRICO ÁTICO XXL CON TERRAZA

Ref. 2212: Peramas: Estupenda imagen y 
de grandes dimensiones.  4 habitaciones 
(3 dobles), cocina offi ce con galería, salón 
comedor de 30 m2 con salida a balcón, 
2 baños. Calef. a/a. Terraza de 25m2!!

VIVIENDA DEFINITIVA

Ref. 2461: Havana: Reciente construcción 
con ascensor. 3 habitaciones (1 doble), 
gran salón-comedor con salida a balcón, 
1 baño, amplia cocina offi ce. Parquing 
y trastero. Piscina comunitaria!!

240.000€

1P IMMO NOVA.indd   1 29/11/17   9:30



dels veïns i veïnes per denunciar 
els infractors que reincideixen en 
la seva actuació.

El consistori recorda que els gats 
de carrer estan protegits per la llei 
i es consideren animals domèstics. 
Agredir o matar un animal pot ser 
castigat amb multes i penes de 
presó. L’ordenança

Colònies controlades
L'Ajuntament porta a terme un 
projecte de control i gestió de les 
colònies, des de l’any 2010, amb 
la col·laboració de l'Associació 
d'Ajuda a la Defensa d'Animals de 
Llavaneres (Adall), entitat encar-
regada de la gestió de les colònies 
de gats de carrer al municipi i que 
es fa càrrec del cost de l'alimenta-
ció. El mètode que s'utilitza per al 
control de les colònies és el CER 
(captura, esterilització i retorn). En 
aquests moments, però, els actes 
incívics difi culten la ingent tasca 
diària de l'associació, que ha de 
dedicar més esforços i recursos 
per a mantenir les colònies de gats 
en condicions òptimes. | Redacció

 Llavaneres compta amb colò-
nies de gats controlades que ges-
tions d’Adall, l’Associació d’Aju-
da a la Defensa dels Animals de 
Llavaneres. Des de fa setmanes, 
però, aquestes instal·lacions per 
a la correcta salut dels animals 
han estat sabotejades per brètols 
o incívics que retiren el pinso que 
hi disposa l’entitat o ataca els ani-
mals mesclant enmig del menjar 
per als gats claus o deposicions 
de gossos. 

L’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres demana col·laboració 

S’han trobat claus i deposicions entre el menjar a més 
de robatoris del pinso

Sabotegen les colònies de gats 
controlades de Llavaneres

  Si el que es publica al Boletín 
Ofi cial del Estado és ofi cial i va a 
missa, Mataró passa a ser des de 
la setmana passada la capital del 
Marisma. Així es dedueix de la re-
ferència que fa el BOE en una taula 
amb diferents dades de comarques 
catalanes en què tres d'elles apa-
reixen amb el nom castellanitzat. 
Són el propi Maresme que esdevé 
Marisma, la Noguera que passa 
a dir-se Nogal i la Garrotxa que 
literalment es referencia com a 
Breña. La notícia es relaciona amb 
el fet que l'administració espanyo-
la hagi assumit les competències 
de la Generalitat en aplicació de 
l'article 155.

Fonts Departament de Treball, 
Afers Socials i Família han explicat 
a l'ACN que es tracta d'un "error 
tècnic" originat al mateix depar-
tament, i no al Ministeri ni al BOE. 
La llista de la polèmica és una 
ordre del Ministeri d'Ocupació 
i Seguretat Social del 20 de no-
vembre sobre subvencions per a 
la inserció de persones amb dis-
capacitat i trastorns mentals, que 
en deroga una d'equivalent de la 
Generalitat. Hi relaciona les cor-
responents a les diverses comar-
ques catalanes. També s'ha caste-
llanitzat l'ortografi a del nom com 
"Arán" i "Ribera de Ebro".

També castellanitza el nom 
de la Noguera i la Garrotxa

El BOE rebateja el 
Maresme com a 
Marisma

Les menjadores sabotejades de les colònies

L'ordre polèmica Cedida 

Cedida 

Demanen ajuda

"En cas de disposar d'in-
formació, es prega que 
contactin amb la Policia 
Local a través del telèfon 
93 792 69 69 o bé per 
correu electrònic a l’adre-
ça pl046@ajllavaneres.
cat. Tots els avisos rebuts 
seran tractats de manera 
confidencial.

Maresme núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre de 2017
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inaugurada l'any 2000, era una sola 
nau industrial. L'any 2008, la famí-
lia Tapias va adquirir la nau adja-
cent i va ampliar-ne el magatzem. 
Aquesta ampliació va permetre 
que l'establiment fos guardonat, 
l'any 2012, amb el premi de Millor 
Botiga Gourmet Especialitzada 
d'Espanya, en el marc de la Fira de 
Gourmets Madrid. La fi rma man-
té l'establiment històric a la vila.

Un altre any de creixement
La fi rma del Maresme augura per 
al 2017 un creixement semblant al 
dels darrers 6 anys, que s'apropa 
al 20% anual acumulat. El 2012 va 
facturar 8 milions d'euros; el 2013, 
9,3; el 2014, 11,8; el 2015, 13,2, i el 
2016, 16,2 milions. | Red-ACN

 La fi rma Espinaler va inaugu-
rar dijous passat l'ampliació de 
l'establiment que té al polígon de 
Vilassar de Mar. Ara disposa de 600 
metres quadrats en els quals exhi-
beix 6.000 referències en productes 
gurmet i de marca pròpia. Durant 
l'acte els assistents han pogut pre-
senciar un 'showcooking' de la mà 
del xef executiu d'Espinaler, Marc 
Grivé, que ha elaborat un menú 
amb productes de la marca. Miquel 
Tapias, propietari d'Espinaler, ha 
recordat que la fi rma té 121 anys i 
ha encoratjat la plantilla a "seguir 
treballant amb el mateix rigor i 
entusiasme que el primer dia".

17 anys de botiga
La botiga Espinaler, que va ser 

El propietari convida la plantilla a "seguir treballant amb 
el mateix rigor" dels 121 anys d'història de la marca

Espinaler amplia l'establiment 
del polígon de Vilassar

  Vilassar de Mar ha posat en mar-
xa el Servei d'informació i atenció 
a les dones (SIAD), per tal de ga-
rantir l'accés de totes les dones a 
la informació, l'orientació i l'asses-
sorament en totes aquelles qüesti-
ons que puguin ser del seu interès 
com, per exemple, l'àmbit laboral, 
social, personal o familiar. A més, 
el SIAD posa especial atenció a la 
detecció de la violència masclista. 
El servei compta amb una infor-
madora, una psicòloga i una jurista 
amb diverses funcions com la de 
rebre a les dones usuàries, valorar 
la seva demanda, oferir atenció 
psicològica per orientar, assessorar 
en relació als assumptes jurídics 
d'interès per a les dones.

El SIAD té la seu a les dependèn-
cies de Serveis Socials del carrer 
Santa Eulàlia de Vilassar de Mar i 
està en funcionament el dilluns de 
16 a 17 h, el dimecres de 10 a 18 h 
i els divendres de 9 a 13 h.

Dona informació, 
orientació i assessorament

Un servei per atendre 
les dones a Vilassar 
de Mar

2

A més de l'establiment 
del Polígon, manté la ta-
verna històrica a primera 
línia de mar

121

Espinaler és una firma 
amb 121 anys d'història 
si bé el gran creixement 
l'ha fet els darrers 20

Les instal·lacions ampliades d'Espinaler

El SIAD de Vilassar Cedida 

Cedida 

Per a demanar hora es 
pot enviar un mail a 
siad@vilassardemar.cat o 
trucar al telèfon 
93 754 05 00."

Maresme núm. 1797 de l'1 al 8 de desembre 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 (Ref. 242389).
Al costat de la plaça Santa Anna, 5 habita-

cions, 2 banys, 130m2 de pis.
Amb ascensor i posibilitat de parquing.

REBAIXAT 218.000€

RND. O’DONNELL (Ref. 244592). Cinquè 
pis amb ascensor, 3 dormitoris, bany 

amb dutxa, menjador i cuina americana, 
completament reformat a estrenar.

Molt bones vistes.
REBAIXAT 135.000€

CIRERA (REF. 244860). Pis acollidor de 
60m2, 3 habitacions, saló-menjador, 
cuina ind, bany complet amb plat de 

dutxa i galeria-safareig. Amb accès a terrat 
comunitari del edifi ci.

59.000€

CERDANYOLA (Ref. 245200) Finca 
amb ascensor totalment exterior, 3 hab 
dobles, cuina, bany complet, menjador 
amb balcó, galería de 6m2, calefacció i 

aire condicionat.
94.000€

*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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PRIMERA LINEA DE MAR (Ref. 242803). 
Magnifi c àtic a primera linea de mar. 

Planta 15. 2 habitacions dobles, terrassa 
de 20m2 Reformat.

235.000€.

CENTRE (Ref. 244274). Quart pis amb as-
censor. Disposa de 70m2, 2 hab. (abans 

3), bany amb dutxa, cuina i saló-menjador 
amb sortida a balcó. Reformat.

REBAIXAT 127.100€.

CARRETERA DE MATA (REF. 244709). Pis 
alt i lluminós en fi nca amb ascen. 70m2, 

amb 3 hab. menjador de 18m2 amb sortida 
a ampli balcó, cuina independent, galeria-
safareig i bany complet amb plat de dutxa.

86.000€

CERDANYOLA SUD (Ref. 231193) Segon pis 
sense ascensor. Consta de tres dormitoris, 

bany complet, cuina, saló-menjador i molta 
llum exterior. A prop de tots els serveis.

57.000€ 

T

T

T

T

T

T T

T
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És en Mr. Freak Ska, membre de The Cabrians i tècnic de so

Jaume Cuadrada,
El rei freak de l'ska

Laia Mulà

 Jaume Cuadrada és un músic d'aire despreocupat 
i ple de sentit de l'humor que fa quasi vint anys que 
toca música jamaicana. Va començar l'any 2000 amb 
The Cabrians i ja han tret una maqueta i tres discos, 
el darrer dels quals es titula Sun and shadow heroes. 
Aquesta formació “fa un tribut a la música que els 
apassiona: la jamaicana dels 60”, explica Cuadrada i 
afegeix que tenen sempre “un component una mica 
gamberro”. Després va sentir la necessitat d'impul-
sar el seu projecte en solitari com a cantautor on 
pogués tocar les seves lletres i parlar amb humor de 
situacions quotidianes, trencant els temes típics i va 
crear el projecte propi Mr Freak Ska. Cuadrada, que 
també és tècnic de so de professió, sempre ha apos-
tat per gravar i autoeditar les cançons que compon 
i els discos que ha publicat.

Com a tècnic de so va començar treballant a con-
certs però un dia li va sortir l'oportunitat de fer-ho en 
obres de teatre. “El món del concert i el directe ja el 
tenia una mica cremat” i és per això que va preferir 
continuar amb el món del teatre. “Vaig començar amb 
Focus amb una obra titulada Panorama des del Pont 
al Teatre Romea”, afirma Cuadrada. Posteriorment 
també ha treballat a Homes, Avui no sopem i altres 
obres de Barcelona. “Aquesta és la meva professió 
perquè la música és un hobbie, guanyar-se la vida 
amb les cançons és impossible”, confessa.

Tot i que reconeix que li agradaria poder viure 
completament de la música, té clar que és molt 

difícil perquè, per fer-ho, “has de fer un boom” i te-
nir molt d'èxit. Actualment opina que els grups de 
música cada vegada estan més mal pagats i critica 
que “la gent que mana no considera que la música 
i les arts siguin importants en la societat”. Confessa 
que amb The Cabrians s'han sorprès en més d'una 
ocasió quan han tocat a altres països com, per exem-
ple, a França o Itàlia, perquè els han tractat molt bé.

La cançó d'autor sincopada

Mr Freak Ska va publicar el seu primer disc l'any 
2011 titulat 'Ska casolà' i tres anys després va apos-
tar per un àlbum de versions titulat 'Traïcions a 
Contratemps'. Tot i que de moment la banda està 
aturada, Cuadrada ja ha començat a preparar un 
nou disc. La intenció és que, amb aquest, torni a 
engegar els concerts de la banda i recuperi la seva 
cançó d'autor sincopada. “Serà com un 'Ska Casolà' 
però la segona part” i comptarà amb cançons i lletres 
“encara més hilarants que al primer disc”, confessa.

Apunts

Defineix-te: Sempre he fet el que he cregut sense 
seguir les normes establertes

una pel·lícula: 'Big', de Tom Hanks

un llibre: 'L'assassí que va somiar amb un lloc al cel'

un viatge: A Jamaica

un somni: Arribar a viure de l'ska

un referent: Prince Bakr

 Daniel Ferrer 

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

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

PISO ALTO REFORMADO: Ascensor, 3 
hab. 2 dobles, baño compl. con ducha, 
cocina fórmica galeria/lavadero, bal-
cón con vistas espectaculares a mar.

PISO CON ASCENSOR: En zona alta de 
Mataró bien comunicada y con todos los 
servicios, 4 hab. 2 dobles, cocina refor-
mada, 1 baño completo, calefacción. 

GRAN PISO DE 115M2 CON PARKING: 
Exterior muy luminoso, 4 hab. 1 suite,  2 
baños bañera y ducha, suelos  parquet, 
cocina office, galería, balcón exterior 
12m2, calefacción.

PISO 1/2 ALTURA CON ASCENSOR: 4 
hab. 2 dobles, 2 baños compl, cocina offi-
ce roble, salón comedor con chimenea, 
a.a., calefacción, armarios empotrados.

OPORTUNIDAD: Piso reformado, 3 hab. 
1 doble, baño completo con ducha, cocina 
con galería anexa, suelos de gres, exte-
riores aluminio. puertas de haya.

TOTALMENTE REFORMADO:  Piso 4 hab 
(2 dobl), baño, cocina wengue y galería, 
salón com. 25m2, balcón exterior, a.a 
bomba de calor. Excelente zona, servicios.
.

EXCELENTE PISO CON PK Y TRASTE-
RO: Cocina office, galería anexa,  tiene 4 
hab. 2 dobles, 2 baños completos, balcón 
exterior, calefacción, ascensor.

Ref. 4277 
Z.CERDANYOLA:

70.000€

Ref. 4458 
Z.CAMÍ DEL MIG:

129.000€

Ref. 6210
Z.RD. ST. OLEGUER:

185.000€

Ref. 4489 
VIA EUROPA:

270.000€

Ref. 4490 
Z.ROCABLANCA:

189.000€

Ref. 2490 
Z.EIXAMPLE:

119.000€

Ref. 6213 
MOLINOS:

157.500€

Ref. 1424 
CENTRO:

242.000€

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

EXCELENTE PISO CON PK Y TRASTE-EXCELENTE PISO CON PK Y TRASTE-Ref. 1424 T

PISO ECONÓMICO:PISO ECONÓMICO: De 90m2, consta Ref. 4277 T OPORTUNIDAD:OPORTUNIDAD: Piso reformado, 3 hab. Ref. 2490 T

PISO ALTO REFORMADO:PISO ALTO REFORMADO: Ascensor, 3 Ref. 4458 T TOTALMENTE REFORMADO:TOTALMENTE REFORMADO:  Piso 4 hab Ref. 6213 T

PISO CON ASCENSOR: En zona alta de Ref. 6210 T

GRAN PISO DE 115M2 CON PARKING:Ref. 4489 

PISO 1/2 ALTURA CON ASCENSOR: 4 Ref. 4490 

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)

Pràctic pis, ideal inversors o primer habitatge!
Finca nova de 8 anys, per entrar a viure. 2 habit., 1 bany amb dutxa, cuina inte-
grada i saló menjador amb balcó amb magnífiques vistes de Mataró. Orientació 
al sud, sol gairebé tot el dia i, aire condicionat i calefacció. Oportunitat única per 
zona, preu i estat ... No ho deixi escapar!!  T151296 157.000€

Camí de la S�  a
Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
45 anys 

d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!Zona tranquil·la a 300mts platja i 5 minuts nucli antic. 60m² 2 habitacions 

(1senzilla i 1 doble amb armari encastat), bany complet, cuina americana, 
menjador, calefacció, doble vidre, persianes elèctriques. Jardí comunitari. 
Per entrar a viure !! Oportunitat única per zona i preu!!!  T151219

Planta baixa amb plaça de parquing inclosa

169.900€

Havana

Planta baixa moblada en exclusiva amb terrassa!
75m², 2 habitacions dobles (1 suite amb armari encastat), 2 banys com-
plets, cuina americana, ampli saló menjador, tssa de 15m² per passar es-
tones, calefacció, parquet, ascensor, plaça de pàrquing inclosa. Gran zona 
comunitària enjardinada!! Truqui’ns!!!! T151264

198.450€

P� c Cen� al

Zona familiar de 190m² de superfi cie, amb 4 habitacions (1 suite), 2 
banys complets + 1 de servei, cuina offi ce, saló menjador de 20m², aa/
cc, terrassa de 12m². Única a la zona!!!  T250259

Casa de poble reformada a zona tranquil·la!

Cen� e

260.000€

650€

925€

800€

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

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
45 anys 

d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!

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!

750€

260.000€

870€

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€

T110538 Parc Central. Pis de 85m², 3 habitac.  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€

T108696 Sant Simó. Fantàstic pis tot moblat 80m², 3 hab. (2 dobles), 1 bany complet 
+ 1 de servei, cuina independent equipada, saló menjador amb balcó-terrassa amb 
espectaculars vistes a mar. Ascensor i pl. parking a la mateixa finca!

825€

T110540 Centre. Preciós pis en planta baixa reformat de 107m², 3 habitacions, 1 bany 
complet amb dutxa, cucina office, saló menjador amb sortida a pati, galeria, traster. Si 
vols viure al cor de la ciutat aquest es el teu pis !!

800€

T701460 Les Hortes. Nau industrial diàfana en planta baixa de 302m², té bany, atura 
de sostres 6 metres. Té pati davant i darrera. Molt bona situació a un minut de l’accés a 
autopista C-32. Truqui’ns que li informarem!!!

1.150€

T701447 Polígon Mata-Rocafonda. Nau industrial en semi soterrani, 290m², bany, 
sortida de fums i amb 2 accessos, un amb rampa per a vehicles i un altre per muntacà-
rregues. Nau cantonera i ideal per taller mecànic fresador, estampació o confecció !!!

850€

T151110 Centre. Pis amb acabats d’alta qualitat 1a línia de mar, 97,15m², 3 habit., 2 
banys complets, cuina office, ampli i lluminós saló menjador, terrassa 16m², aa/cc, tanc. 
alumini, parquet, ascensor, pàrquing. Espectaculars vistes a la muntanya i la ciutat!!!

8701.300€
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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 - Rda. St. Oleguer

ARGENTONA- Centre 

MATARÓ - Rocafonda

MATARÓ - Av. P. i Cadafalch

MATARÓ - Rda. O’Donnell

R.19204

R.19248

R.19134

R.23708

R.23599

Local diafàn en planta soterrani de 100 m2. Mira el preu!

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

Local en venda de 210 m2. 2 banys, magatzem i més.

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

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

20.000€  

30.000€ i 560€/mes

60.000€

1.500€/mes

650€/mes

249.000€

DOSRIUS - Can Massuet R 80022

Ideal famílies. Casa 4 hab (2 doble), terreny 
1500m2 amb galliner i horta. Xemeneia.

99.000 €

MATARÓ - Cirera R 80283

Pis de mitja alçada amb 2 hab i 1 despatx, 
assolellat i vistes a tot Mataró. Ideal parelles 
o inversors.

230.000€

ARGENTONA - Ginesteres R 80219

Magnífi ca casa 6 hab i golfes, terreny 
1500m2, jardí i horta. Oportunitat vivenda 
defi nitiva!

260.000 €

MATARÓ - Via Europa R 18651

Fantàstic pis lluminós amb terrassa a nivell de 
60 m2 i pk a la finca. A punt per entrar a viure!

149.000€

MATARÓ - Cerdanyola R 19206

Dúplex amb terrassa 37m2, 3 hab (1 suite), 
pk, calefacció, ascensor, molta llum. Definitiu!!

Pis de mitja alçada amb 2 hab i 1 despatx, 

246.000€

MATARÓ - Via Europa R 19234

Pis ampli 3 hab (1 suite i 1 dob), pk, orientat 
a mar, bons acabats, parquet, aa.cc. Zona 
immillorable !

Pèrits 
Judicials

93 798 01 11 
info@urbenia.es 
www.urbenia.es

93 798 01 11               mataro@urbenia.es           www.urbenia.es

12 pisos, 20 pàrquings i 19 trasters
Immobles de 2 a 5 habitacions (4 + estudi de 26m2)

Baixos amb pati i dúplex amb grans terrasses

MATARÓ - Ronda Prim, 82 - 
ARENYS DE MAR - Riera Pare Fita, 30 

ALTRES OFICINES: 
BADALONA, EL MASNOU, PREMIÀ DE MAR
                                

Des de
159.000 €

Obra nova al C/Fortuny nº 24

Promoció de

115.000€

MATARÓ - Cerdanyola R 19237

PB reformada  3 hab , cuina actualitzada, pati 
30 m2, parquet, bona imatge i fácil accés.

126.900 €

MATARÓ - La Llantia R 80173

Vols estrenar pis? Pis tot reformat 2 hab, cui-
na nova i equipada, wc, saló de 24 m2. Llista 
d’espera oberta per veure’l.
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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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