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MOLINS 
VISTA ALEGRE

EL MILLOR CONCURS  
Els Capgrossos s'exhibeixen a Tarragona amb el 3, 

la torre i el 5 de 9 descarregats i queden en quart lloc
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Motorsol
Ctra. Nacional II, km. 643 - Tel. 937 552 627 - 08349 Cabrera de Mar www.motorsol-volkswagen.es

Gamma del nou T-Roc: consum mitjà (l/100 km), de 5,1 a 6,8. Emissió de CO2 (g/km), de 117 a 153.

#SoloUnoUnico

NOMÉS UN D’ÚNIC.
Tens raó, és un crossover. I sí, també és un SUV compacte. Si t’inspira un caràcter 
únic, vas pel bon camí. I la motllura cromada li proporciona aspecte de cupè, és 
veritat. Semblava impossible concentrar tot això en un mateix model, però som 
davant d’una naixement nou, autèntic i original. Es diu Volkswagen T-Roc.

Vas néixer  
per obrir camí.
Nou T-Roc.

50587 MOTORSOL 150X228 T-ROC FRONTAL CAT.indd   1 30/1/18   17:58



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

SOLS PER ENCARREGAR-NOS 
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

CÈDULA d’Habitabilitat.
CERTIFICAT Energètic.

...HERÈNCIES??

Ho fem tot nosaltres!
Sols per ENCARREGAR-NOS la 

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

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

Pl. Cuba, 48, Mataró • info@sucasa.es

Tl. 93 757 12 82 

..HERÈNCIES??

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

aicat 4129

308.000€

ÁTICO CON TERRAZA
Ref. 12934 VIA EUROPA: Ático dúplex 
con tza sup. 50m2 excelente estado. 
75m2. Salón com. con balcón. Cocina 
nueva, galería. 2 dorm. 2 baños. Zona 
solarium/chillout! 

T

157.000€

VISTAS DESPEJADAS
Ref. 12803 JTO. SORRALL: Vivienda con bo-
nitas vistas. Muy luminoso. 90m2, salón 22m2, 
balcón 8m2. Cocina grande office. 4 hab. (2 dob). 
Gran galería. Baño compl. ducha, aseo cortesía. 
Ascensor. Calef. Gres. Carp. ext. aluminio!

T

199.000€

PISO + PARKING
Ref. 12901 SEMI CENTRE-JUNTO C/BIADA: Buena ocasión por cualidades. 
Vivienda 108m2 + pl. aparcamiento. Bien orientada, muy exterior y óptimo es-
tado. 3 dorm. amplios. Salón com. 24 m2, balcón 13 m2 sol. Cocina buenas me-
didas, galería 10m2. 2 baños (1 suite). Suelos parquet. Calef. y A.A. Parking incl!

T

137.950€

BUENA COMPRA
Ref. 12884 JTO CTRA. MATA: ATENCIÓN!!! Vivienda 95m2, alto con ascensor 
y buena imagen. Luminosidad y perfecta imagen. 4 dorm. Salón com.amplio. 
Balcón buenas medidas. Gran cocina perfecta, office luz natural. Baño compl. 
+ aseo. Suelos gres. Ext. aluminio blanco. Arm. emp. Calef. IMPECABLE!!! 

T

160.000€

BIEN SITUADO
Ref. 12933 JTO. PL. GRANOLLERS: ATEN-
CIÓN!! Alto con ascensor. Muy luminoso. Para re-
formar. 80m2. 3 dor (2 dobl.) Salón com. soleado 
con balcón. Baño. Cocina con galería grandes di-
mensiones Bien situado, zona activa y comercial!

T

248.000€

PISO + PARKING
Ref. 12925 JTO. MAR: 85m2. 3 dor. (2 
d). Salón com. 24 m2. Balcón ideal ve-
ranos vistas mar. Cocina equip.nueva. 
2 baños (1 suite). Parquet. Calef. Carp. 
roble. Arm.emp. A.A. Parking incl!! 

T

132.000€

FRENTE PARQUE
Ref. 12929 CERDANYOLA: Excelente piso de 
2 habit. delante Parque Can Tuñí. Con ascensor. 
Reformado. Está alquilado, ideal inversores. Ex-
celentes vistas. Práctico y funcional. Llame y pi-
da más información!!

T
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A 2  minuts de Mataró ParkA 20  minuts de Barcelona

Preus des de

499.000€

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2

CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions

2P MARESMED 1820.indd   2 7/5/18   15:19



Preus des de

499.000€

www.maresmed.com
comercial@maresmed.com

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2
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Mataró aposta per la coeducació 
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Els Capgrossos queden quarts 
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Comunicació
CAPGROSSOS

LA PREGUNTA

Creus que es fa prou 
per garantir l'accés a 
l'habitatge?

IRONMAN BARCELONA

Al waterpolo el podríem considerar, per repercussió i trajectòria dels 
darrers anys, el gran esport mataroní. Dissabte va començar una nova 
Divisió d'Honor masculina amb el Quadis amb ganes de fer-la grossa. 

APLAUDIT:  Exhibició espectacular 

de la colla castellera al Concurs de 

Tarragona en intentar els seus mà-

xims castells, fer-los bé i sobretot 

no caure. Tot descarregat!

CASTIGAT: Incomprensible que 
els jutges desqualifi quessin Toni 
Noè, l'atleta més que veterà del 
CN Mataró, per un malentès en 
plena carrera. 

VOTA L'ENQUESTA A:

Opinió: Juan Juncosa

 La comunicació és imprescindible en la nostra societat. S'ha es-
tès de moltes i variades formes: Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. 
Encara que sembli una cosa senzilla, no ho és. A vegades no n'hi 
ha prou de parlar el mateix idioma. 

Com a mostra, les xarxes i els missatges que més d'una vegada 
propicien malentesos. Això parlant en un llenguatge escrit. El 
llenguatge parlat no està exempt de grans difi cultats per senzill 
que ens sembli. Quantes vegades hem sentit la frase: "Donde dije 
digo, digo Diego". 

A vegades ens expressem i en veure la cara de l'altre volem canviar 
les nostres paraules i comencem a dir que no era això el que volia 
dir, que signifi cava una altra cosa o fi ns i tot acusem l'altre de no 
escoltar-nos. La riquesa en el nostre vocabulari és gran, però no 
tothom té la mateixa, per la qual cosa és important, si volem co-
municar-nos bé i de forma correcta, fer servir paraules que l'altra 
persona pugui entendre. Utilitza paraules concretes i defi nides. 

Un exemple: pregunteu a algú què signifi ca per a ell "molts diners", 
i  veureu com obtindreu una gran varietat de respostes. "Molt" és 
una cosa inconcreta i per a cada persona signifi ca una quantitat 
diferent. Si vols evitar malentesos en la teva vida o tenir converses 
interessants, t'aconsello que llegeixis sobre comunicació. Veuràs 
com pot canviar la vida.

L’ENQUESTA

Confi es en la revitalització 
comercial del Centre?

58,6% No
31,5 % Sí, a llarg termini
9,9 % Sí, a curt termini

Davant de tot

Davant de tot 1838.indd   1 09/10/2018   19:11



FACTORY
L A  F À B R I C A  D E  L E S  F I N E S T R E SALU

FINESTRES
D’ALUMINI A MIDA

TUBS D'ALUMINI EN 
DIVERSOS ACABATS 

MIDES I COLORS

VENDA I MANIPULAT
DE XAPA D'ALUMINI

El seu magatzem de l’alumini
Alufactory posseeix un fort coneixement del sector de la fusteria d'alumini i tancaments fruit de la 
seva dilatada experiència en el sector. Tot el nostre personal té una dilatada experiència tècnica i 
l'adequada qualificació professional. Disposem de més de 2000 m² d'instal·lacions, tallers, 
magatzem i oficines tècniques en una sola ubicació. Estudiem, desenvolupem i produïm tancaments

per a tot tipus de projectes, per a professionals, arquitectes, etc.

FINESTRES A MIDA PER A PROFESSIONALS

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

Web: www.alufactory.es
Email: info@alufactory.esT. 93 756 05 05

TUBS, ANGLES, 
XAPES I NORMALITZATS 
DE DIFERENTS MIDES 
I COLORS EN STOCK
Silicona neutra

color blanc
i negre

3’50€
IVA. inclòs 1’45€

IVA. inclòs

Massilla
acrílica
blanca
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AUTO
SERVEI

24H

LOW
COST

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

Pagament en efectiu i targeta bancària

LA GRAN RÈMORA   
El deute per l’edifi ci del Rengle és un dels grans problemes 
per quadrar els números de l’Ajuntament

PORTADA EL TOT 1596.indd   1 08/10/13   17:12

 Foto antiga Les portades

La Treseta, el tramvia més estimat

El de la imatge és el número 
3, més conegut com La Treseta. 
Era un dels vehicles més estimats, 
fi ns al punt que quan va deixar 
de transportar mataronins es va 
convertir en un element estimat 
que va seguir a la via pública com 
a monument. Després d'uns anys 
al Parc, ja fa lustres que dona per-
sonalitawt a la concorreguda plaça 
de Granollers.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 Fa 90 anys que una imatge com 
aquesta del fons Masachs era la 
gran notícia d'impacte a Mataró. 
L'arribada del tramvia com a mitjà 
de transport interior i també inte-
rurbà fi ns a Argentona va ser un 
avenç que va canviar, i molt, la ciu-
tat i la seva vida. Fins al punt que 
una cançó popular associa per a tot 
Catalunya la capital del Maresme 
amb aquest tramvia.

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 1838.indd   1 09/10/2018   17:23
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Una gran nebulosa de cara a les municipals

Opinió: Joan Salicrú

 No hi ha pràcticament res clar, 
a Mataró, en relació amb les pro-
peres eleccions municipals, ex-
cepte que l'actual alcalde, David 
Bote, serà el candidat del PSC, i 
fi ns i tot els seus principals rivals 
-a banda de l'entorn, òbviament- 
estan convençuts que obtindrà, 
com a mínim, uns millors resul-
tats que els vigents. Tota la resta 
de partits tenen dubtes sobre si es 
presentaran com a tals o no, i, per 
defecte, qui serà el seu cap de llista. 
Els partits van més tard que mai. 
En el sector independentista, la 
confusió és total. L’alcaldable d’Es-
querra, Francesc Teixidó, va tancar 
la porta a mitjans d'agost a la idea 
de la llista unitària, de manera que 
si no hi ha un daltabaix o un canvi 

de posició dels d'Oriol Junqueras 
a escala nacional no hi haurà llista 
conjunta de l'independentisme (el 
dia 26 Esquerra farà un acte per 
reafi rmar Teixidó amb presència 
del vicepresident, Pere Aragonès). 
Això signifi ca que els intents del 
grup promotor de la llista unitària 
no han arribat a bon port, tot i que 
la plataforma local de l'Assemblea 
Nacional Catalana pretén emular 
la seva versió barcelonina i con-
vocar unes primàries on els dife-
rents candidats independentistes 
es batin entre ells. De moment, ja 
hi ha qui s'ha postulat per par-
ticipar-hi. El quid de la qüestió, 
aquí, és saber si l'ANC arribarà o 
no fi ns al fi nal i les convocarà i, 
per tant, quin paper farien llavors 
ERC i PDEcat -que inicialment va 
donar el seu suport a la idea-. De 

moment, aquest mateix dissabte 
a la tarda, l'ANC seguia recollint 
fi rmes a favor de la llista unitària 
a la plaça de Santa Anna.

Si no hi ha llista conjunta de l'in-
dependentisme, el PDEcat es pre-
sentarà a les eleccions amb Míriam 
Nogueras de candidata, sota la fór-
mula Junts per Mataró, i una llista 
totalment renovada. Les darreres 
setmanes, però, el cada vegada 
més important rol de Nogueras 
com a vicepresidenta del PDEcat 
i com a coordinadora -en nom de 
Puigdemont- del grup parlamen-
tari a Madrid havia provocat el 
rumor que la de Cardedeu podria 
fer marxa enrere i oblidar l'ater-
ratge a Mataró.

Aquests rumors, interessats, 
apuntaven fi ns i tot a un pos-
sible retorn de l'exalcalde Joan 

www.lariera48.cat

LA RIERA 48

Obertura 1,2 salicru.indd   2 09/10/2018   17:22



Mora,  possibilitat que el seu en-
torn nega taxativament. Sí que és 
cert que fi ns fa poques setmanes 
a Nogueras se l'havia vist poc, a 
Mataró, per exemple durant Les 
Santes. Això sí, des del retorn esti-
val s'ha començat a deixar veure: 
dijous passat va ser a l'acte d'in-
auguració del curs acadèmic al 
TecnoCampus i aquest dilluns te-
nia previst presentar al Col·legi 
d'Aparelladors un llibre sobre els 
temps a presó de l'exconsellera 
Meritxell Borràs.

La CUP i Morón
Pel que fa a la CUP, sembla que fi ns 
al novembre la militància local no 
prendrà la decisió d'aliar-se o no 
amb el moviment Som Alternativa, 
d'Albano-Dante Fachin, que és el 
paraigua sota el qual es pretén ai-
xoplugar ara l'expodemita Montse 
Morón, que s'ha quedat com a 
única representant del grup de 
Volem Mataró després de la mar-
xa de les seves dues companyes. 
Precisament aquest dissabte tenia 
lloc la primera assemblea nacio-
nal de Som Alternativa, al local de 
Volem Mataró, amb la presència de 
Fachin, de manera que la cap del 
grup municipal de Volem aposta 
fort pel seu nou abanderat. Morón 
i la CUP es necessiten mútuament: 
ella per escenifi car que el seu pro-
jecte va més enllà de l'experiment 
del 2015, i els cupaires per obrir 
forat defi nitivament als barris de la 
capital del Maresme, cosa que no 

aconsegueix elecció rere elecció.
Si en el camp independentista el 

mapa no està massa clar, tampoc 
ho està en “l’altre”. Començant per 
Ciutadans, que podria no escollir 
el seu candidat –des de Barcelona– 
fi ns al gener. El trencament entre 
la direcció nacional i Juan Carlos 
Ferrando és cada vegada més evi-
dent i sembla que ni ell ni el seu 
número 2, Víctor Paramés, seran 
a la llista: la direcció catalana de 
Ciutadans busca una dona jove, 
professional liberal i amb bona 
formació per posar cara als cartells 

que penjaran dels fanals de tot 
Mataró. De tota manera, i malgrat 
les expectatives de fa uns mesos, la 
formació taronja s'adona ara que 
no serà capaç d'empatar amb el 
primer classifi cat.

López repetirà
El fail d'aquesta candidatura po-
dria ser aprofi tat pel popular José 
Manuel López, que està a punt 
d’anunciar que serà el cap de 

llista del PP per tercer cop con-
secutiu: "No us deixeu enredar 
per Ciutadans, que no té equip ni 
programa per a Mataró", apunta-
rà el veterà, que al seu torn hau-
rà d'estar alerta amb Vox, la gran 
novetat de l'ultraespanyolisme, 
que podria esguerrar la partida 
a Ciutadans i PP en el cas d'una 
(absolutament) hipotètica candi-
datura local. Finalment, també és 
una incògnita de fi ns on serà capaç 
d'arribar la proposta de Mònica 
Lora a l'hora d'articular una can-
didatura constitucionalista que 
intenti aglutinar els mataronins 
que ara fa just un any es van ma-
nifestar contra el Procés indepen-
dentista de forma multitudinària.  

Els que encara no tenen tam-
poc candidat -i això que conei-
xen perfectament la necessitat 
de poder-lo passejar 365 dies 
abans de les eleccions- és el món 
de Catalunya en Comú, que tot i 
que ha celebrat diverses assem-
blees amb molt bons resultats de 
convocatòria encara no ha acon-
seguit defi nir i presentar un cap 
de llista. S'especula que ha de ser 
dona, jove i preferiblement no vin-
culada a Iniciativa per Catalunya 
Verds, sinó algú més aviat del món 
de Podem (algunes mirades estan 
posades en Sarai Martínez, però 
no sembla que ella hagi de ser la 
líder esperada).

Una gran nebulosa envaeix, 
doncs, ara mateix la política 
mataronina.  

Proposta vigent

"L'Assemblea Nacional de 
Mataró pretén emular la 
seva versió barcelonina i 
convocar unes primàries 
on els diferents candidats 
independentistes es batin 
entre ells"

núm. 1838 de l'11 al 18 d'octubre de 2018
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Mataró coeduca des de l'escola bressol 
La ciutat inicia el projecte Coeducació a Bressol perquè la perspectiva de gènere sigui 
un eix transversal en el funcionament dels centres 

Igualtat: Anna Galdon

 Un estudi realitzat l'any 2000 
va demostrar que els progenitors 
d'un grup de bebès d'onze mesos 
tenien més expectatives envers 
els fi lls que les fi lles. Durant la 
investigació, duta a terme mentre 

els petits començaven a gatejar, 
els pares i mares confi aven més 
que els nens podrien baixar amb 
èxit les rampes inclinades i estre-
tes que no pas les nenes. Ara bé, 
en sotmetre'ls a tots a la prova, 
els lactants van demostrar nivells 
exactament idèntics de destresa. 

"Els adults tendim a pensar que 
els nens i nenes són més diferents 
del que són en realitat", apunta-
va l'estudi.

Per pal·liar des de ben aviat la 
tendència a diferenciar-los, aquest 
curs 2018-2019 ha començat a les 
nou escoles bressol de la ciutat el 

Escola Bressol Les Figueretes, un dels nou centres implicats en Coeducació a Bressol. Cedida 
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projecte Coeducació a Bressol, una 
iniciativa que busca incorporar la 
perspectiva de gènere en la pri-
mera etapa educativa (0-3 anys) i 
afavorir la construcció d'identitats 
lliures, justes i igualitàries. I és que 
els experts recalquen la importàn-
cia de la coeducació per evitar, per 
exemple, violències masclistes.

Per als promotors de la iniciativa 
és important remarcar que, tot i 
que l'etapa d'infantil pot semblar 
un moment força inicial per co-
mençar a coeducar, els estudis 
confi rmen que la desigualtat entre 
homes i dones es gesta des dels 
primers anys de vida. "L'escola 
com a agent de socialització pri-
mari té un pes molt important en 
la construcció social i ciutadana", 
apunten des de l'Ajuntament. 

La novetat és que, fi ns ara, els 
centres educatius portaven a terme 
accions coeducadores a diferents 
nivells, però amb aquest projec-
te es fa un plantejament global 
del tema i es contribueix a dotar 
de més coherència i contingut la 
temàtica, així com de material, 
visibilitat i continuïtat.

Xarxa per la igualtat
Aquesta iniciativa, impulsada 
pel Servei d'Igualtat i Ciutadania 

La coeducació és una metodologia que vol disminuir els efec-
tes de l'educació sexista. No busca educar les nenes com si 
fossin nens, sinó donar a tots una visió del món més igualitària. 
Implica educar superant les relacions de poder que supediten 
un sexe a l'altre i que contribueixen a crear diferents expecta-
tives per a homes i dones. A Catalunya, les primeres escoles 
amb metodologia de coeducació, no únicament mixtes, van 
ser permeses durant el bienni progressista de la II República, 
i durant la Guerra Civil la Generalitat va establir la coeducació 
com a norma general, en el que representa l'únic moment de 
la història en què ha estat així.

A l'escola, la coeducació implica incorporar materials en els quals 
apareguin dones (els llibres de text, per exemple, segueixen 
sense incloure historiadores, pintores, escriptores...), explicar 
contes no sexistes (algunes escoles bressol de la ciutat ja fa 
temps que han canviat la narrativa dels seus contes) o afavorir 
activitats de lleure inclusives, entre moltes altres coses.

Què és la coeducació?

i per la Direcció d'Ensenyament 
de l'Ajuntament de Mataró, té di-
ferents fases, grups i formes de 
participació. La base del projecte 
és la formació a l'equip docent de 
les escoles bressol per part de la 
cooperativa CoeducAcció, i neix 
com l'inici d'un projecte de treball 
transversal per crear una "Xarxa de 
centres educatius per a la igualtat 
i la no discriminació".

Després de la primera fase for-
mativa als equips docents està 

previst que es realitzin tallers i 
sessions de formació dirigits a les 
famílies. Es farà una sessió a cada 
centre per afavorir que els infants 
rebin els missatges en una mateixa 
direcció i que la família reforci el 
que ja es treballa a l'aula. 

Precisament la presentació del 
projecte a les famílies va tenir lloc 
el 10 d'octubre a la Nau Gaudí. Al 
juny està previst organitzar una 
jornada fi nal de tancament de la 
formació.
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El circ a través de fórmules matemàtiques
El Circ Raluy Legacy arriba a Mataró el 18 d'octubre amb l'espectacle 
#TheMagicFormula, un tribut al patriarca de la família

Circ: A. G.

 A més de pallasso, Luis Raluy va ser un reconegut 
matemàtic i el patriarca d’una de les famílies amb més 
tradició dins el món del circ. Ara, i per homenatjar-lo, 
el Circ Raluy Legacy presenta #TheMagicFormula, 
un nou espectacle de tribut que combina l’essència 
del circ amb la màgia, la diversió i l’emoció de les 
fórmules matemàtiques.

Així, segons els organitzadors, el nou espectacle 
vol mantenir l’esperit del circ dels anys trenta intro-
duint alguns "trets avantguardistes". Una fórmula en 
la qual no falten equilibris, contorsions o desapari-
cions i que, asseguren, “segueix seduint els adults i 
fascinant els més petits”.

Les actuacions dels membres de la família conti-
nuen sent essencials als espectacles del Circ Raluy 

Legacy, i aquest #TheMagicFormula no podia ser 
una excepció: Louisa Raluy, Kerry Raluy, Niedziela i 
Emily Raluy estaran acompanyats de Jean Christophe, 
Jurek Swider, Sandro Roque i els benjamins Benicio 
i Charnelle.

A Mataró, #TheMagicFormula es podrà veure el 
18 d’octubre al Parc Central. Les entrades es poden 
obtenir a través del web www.circoraluy.com o bé a 
les taquilles del circ el dia de l'espectacle.

El Circ Raluy Legacy, en números
Durant l'última gira, el Circ Raluy Legacy ha visitat 
més de 50 ciutats i ha comptat amb una vintena d'ar-
tistes internacionals. Juntament amb els integrants 
de la família, el circ ha ofert més de 500 funcions. Es 
calcula que han passat pels seus espectacles prop 
de 300.000 espectadors.

Un espectacle ideal per a tota la família Cedida 

El Tot Mataró sorteja a través 
de les seves xarxes socials 
entrades per al Cinc Raluy 
Legacy i, concretament, per 
a la sessió que faran el diven-
dres 19 a Mataró.

Sortegem entrades dobles 
a través de les tres xarxes:
a Facebook.com/totmataro, 
l'instagram @totmataro i el 
twitter @totmataro

El Tot et porta al 
Circ Raluy Legacy

núm. 1838 de l'11 al 18 d'octubre de 2018Publireportatge
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EMPASTES 45€ HIGIENE
CORONA

CERÁMICA35€ 200€

T 937 985 592 · Riera de Cirera, 24 bxs · Mataró
www.clinicadental2.com · dental2mataro@gmail.com

60€
SIN ENTRADA

ORTODONCIA

/MES
Braquets Metálicos

1 2

Molins · Vista Alegre Molins · Vista Alegre 
· Camí de la Serra· Camí de la Serra

Barri
a barri
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Si fa dues setmanes anomenàvem 
l'Havana, el Palau i Rocafonda el 
"districte de llevant" de la ciutat, 
el que formen Molins, el Camí de 
la Serra i Vista Alegre podria ser el 
"residencial nord". Perquè aques-
tes són les dues característiques 
bàsiques d'aquesta unitat: zones 
de convivència familiar, carrers 
dormitori, la perspectiva elevada 
sobre la resta de ciutat i una fl uida 
connexió viària que ha rellançat 
l'interès per aquesta zona.

 Fotografia 

Districte residencial nord
Els tres barris protagonistes d'aquesta setmana 
formen una unitat de convivència tranquil·la i familiar

N'hi ha prou de parlar amb els veïns de la zona i pregun-
tar-los amb to elogiós per aquesta mena d'illa residenci-
al que conformen Molins, Vista Alegre i Camí de la Serra 
perquè aflori una de les polèmiques que va sacsejar la zona 
setmanes enrere. Explica la Marina, una de les afectades, 
que diversos veïns de carrers de la zona van veure com els 
sabotejaven el servei de telefonia, i amb ell el d'Internet, i 
com l'empresa –Telefónica, és a dir, Movistar– se'n desentenia 
durant diversos dies. Centenars de veïns van quedar descon-
nectats. I cap d'ells, com tampoc la Marina, n'estan contents.

El problema amb els serveis

núm. 1838 de l'11 al 18 d'octubre de 2018
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 Durant anys el nom dels Molins 
es va associar al conegut Triangle, 
un descampat que era un dels es-
pais en teoria destinats a equipa-
ments més importants d'un muni-
cipi que tendeix a exhaurir el seu 
sòl disponible com Mataró. Es van 
succeir els diferents projectes però 
cap tirava endavant i el Triangle 
era l'espai d'aparcament a l'aire 
lliure més important de la zona, a 
més d'acollir circs, el mercat set-
manal o altres esdeveniments. Els 
veïns, però, van iniciar una lluita 
per aconseguir que el Triangle es-
devingués un aparcament, el que 
era, però digne. I l'Ajuntament va 

moure peça en aquest sentit. Avui 
dia, pavimentat, el Triangle sem-
bla un altre, i difícilment –encara 
que l'ordenació encara ho preve-
gi– tindrà altres usos. 

L’Ajuntament ja ha acabat la se-
gona fase de les obres de millora 
de l’espai. Durant el 2017 es va fer 
una primera actuació, que consis-
tia en la desbrossada, anivellament 
i arranjament dels talussos que 
delimiten el solar, la construcció 
d’una escala d’accés des del pas 
de vianants de la riera de Cirera i 
la millora de l’enllumenat. També 
es va aplicar als terres una capa 
de grava-ciment que ara serveix 

El Triangle, asfaltat
Els veïns dels Molins consideren una victòria del barri 
l'adequació d'aquest espai com a pàrquing

El Triangle de Molins en ple procés de pavimentació  Fotografia 

Un gran espai

El solar, ubicat entre 
les rieres de Cirera i de 
Figuera Major i la ronda 
de Frederic Mistral, és de 
titularitat municipal i ocu-
pa una superfície total de 
13.221 metres quadrats, 
dels quals 8.555 metres 
quadrats s’utilitzen en 
aquests moments com a 
aparcament, a excepció de 
l’activitat de mercat 
setmanal dels dissabtes.

barri a barri Molins, Vista Alegre, Camí de la Serra
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En una tercera fase de 

les obres de millora, per 

sobre de l’escullera que-

darà habilitada una zona 

tancada de correcan que 

tindrà accés des de la riera 

de Figuera Major. Aquest 

darrer projecte està pres-

supostat en uns 48.300 

euros.

La tercera fase, un  
correcan per a animals 
per completar l'espai

de subbase per a la pavimentació. 

Senyalització

La segona fase ha consistit en la 
pavimentació de l’àmbit d’estaci-
onament i el pintat de les places. 
Amb l’ordenació i delimitació de 
les places s'ha racionalitzat l’espai 
resultant una capacitat per a 369 

vehicles, mentre que l’estaciona-
ment espontani només permet 
ara uns 310 cotxes.

 També s'ha construït un mur 
d’escullera de contenció de terres 
en els talussos de la part alta de 
l’aparcament, que es desbrossa-
ran i es tractaran amb llavors de 
gespa de fàcil manteniment. I els 
veïns, lògicament, n'estan cofois.

belaian
Carrer Pau Casals 7, Mataró

931 788 316
belaianmataro@gmail.com

   belaianmatato
   Belaian Centre d’estètica i benestar
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 Dos projectes urbanístics de 
grans dimensions per a la ciutat 
toquen, directament, els tres barris 
protagonistes. L'un és tota la inter-
venció a Mataró Oest i la millora 
dels enllaços amb la C-32. Una obra 
que sembla que no s'acaba mai i 
que ara ha entrat en una nova fase 
que manté en estat de provisiona-
litat els itineraris vigents, ja que, 
amb la fi nalització del projecte, la 

zona alta de Molins amb el Torrent 
de les Piques quedarà en una nova 
posició, molt més cèntrica en l'anar 
i venir de cotxes a Mataró.

Molts d'aquests cotxes, precisa-
ment, van i venen de l'altre gran 
punt d'atenció: el Mataró Parc. El 
centre comercial, amb una sen-
tència favorable a la mà, segueix 
volent ampliar el seu centre. Tenen 
un projecte però l'han d'acordar 

Mataró Parc vol amplliar les instal·lacions El nus viari de Mataró Oest segueix en obres

Esperant l'ampliació
La zona viu pendent de la finalització de les obres 
de Mataró Oest i del projecte de Mataró Parc

"Els embussos 
segueixen!"

Les diferents obres al sector 

de Mataró Oest estan lluny 

d'acontentar bona part de 

la ciutadania que viu al nord 

de la ciutat. En Juan s'ex-

clama: "Les obres no paren, 

segueixen fent i els embussos 

persisteixen!"

 Daniel Ferrer 

barri a barri Molins, Vista Alegre, Camí de la Serra
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El nus viari de Mataró Oest segueix en obres  Daniel Ferrer 

Sense calendari

L'ampliació del Mataró 
Parc no té un calendari 
marcat, si bé requereix una 
modificació urbanística per 
a la qual fan falta 14 vots 
del ple municipal.

amb Ajuntament i la Generalitat.  
L'últim cop que el tema es va de-
batre en ple municipal es va acor-
dar que el govern i l'oposició mu-
nicipals treballarien la proposta 
en comissió per tal d'arribar a un 
acord ampli, que anés més enllà 
de l'ampliació del centre i abor-
dés tota la política comercial de 
la ciutat. Des del juliol, però, no 
es tenen notícies d'aquesta am-
pliació i  l'únic que se n'ha sentit 
és la queixa d'ERC per sospitar 
que tècnics municipals i del grup 
promotor del complex ja estan ne-
gociant aquesta ampliació. 

Als barris protagonistes, el tema 
és una mica recorrent al llarg dels 
anys. En Manuel viu a Vista Alegre 
i assegura que "l'ampliació del 
Mataró Parc serà bona sobretot 
a nivell econòmic, perquè repre-
senta molts llocs de treball i molt 
a prop". La Sònia, en canvi, creu 
que una ampliació pot anar encara 
més en contra del comerç del barri: 
"Als Molins el teixit comercial és 
molt bàsic i si Mataró Parc encara 
augmenta més el seu atractiu po-
dem acabar tancant tots". L'Anna, 
en canvi, té ganes que es desen-
calli i encara hi afegeix una visió 

diferent: "Si amplien el Mataró 
Parc i segueixen sense resoldre els 
embussos, més gent hi voldrà anar 
xino-xano i acabarà parant aquí 
al barri a sopar o prendre alguna 
cosa". Sí, l'Anna regenta una fl eca.

núm. 1838 de l'11 al 18 d'octubre de 2018
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Escola de Dansa 
Asrai
Torrent d'en Pregària, 18

Aura Perruqueria i 
Estètica
Torrent de les Piques, 3

Dental 2
Riera de Cirera, 24

Carnisseria María 
Luisa
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Dona-Home
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Montse Estètica 
Integral
Riera Figuera Major, 30

SolMaresme Centre 
de Broncejat
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Belaian Centre 
d'Estètica
Pau Casals, 7
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Plànol amb les
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La Diputació de Barcelona proporciona 
atenció individualitzada i gratuïta a les 
persones consumidores en relació als 
litigis amb entitats financeres per la 
inclusió de clàusules abusives en con-
tractes hipotecaris. Aquest servei es va 
materialitzar el juliol de l’any passat 

amb la signatura de convenis de col-
laboració amb els Col·legis Professionals 
de l’Advocacia (Barcelona, Sant Feliu 
de Llobregat, Manresa, Sabadell, 
Granollers, Mataró i Vic) i el suport 
dels Serveis Públics de Consum. L’acord 
finalitza el 31 de desembre de 2018.

• Fins ara s’han atès 4.618 famílies, de les quals 852 amb dret a justícia 
gratuïta i assessorades a l’efecte.

• De les 5.483 consultes generades, 4.788 (87% del total) eren per 
contractes afectats per una clàusula abusiva.

• Els convenis de col·laboració amb els Col·legis Professionals de 
l’Advocacia finalitzen el 31 de desembre de 2018.

La Diputació de Barcelona fa
costat a les persones consumidores 
en les seves reclamacions per
clàusules abusives

2P DIPUTACIÓ DE BARCELONA 1838_cc2018.indd   2 8/10/18   15:08



Els ciutadans poden concertar les visi-
tes a qualsevol dels 77 punts d'atenció 
disponibles distribuïts per tota la de-
marcació de Barcelona. Els convenis 
preveuen el desplaçament d’un ad-
vocat a les dependències dels Serveis 
Públics de Consum de les comarques de 
Barcelona que, prèvia visita concertada, 
atén de forma individualitzada i gra-
tuïta, les consultes dels consumidors. 

Les persones afectades reben un pri-
mer consell orientador d’un advocat 
especialista i informació sobre la con-
veniència d'acudir als tribunals o de 
recórrer a les vies alternatives de re-
solució de conflictes, però no es re-
dacta cap document ni es tramita cap 
assumpte. Aquest servei també asses-
sora els ciutadans respecte del dret a 
accedir a l'assistència jurídica gratuïta 
i de la documentació necessària per 
sol·licitar-la.

Des que es va iniciar aquest servei l’es-
tiu de 2017, s’han atès 4.618 famílies 
que han generat 5.483 consultes, de 
les quals 4.788 han estat per contrac-
tes afectats per una clàusula abusiva, 
cosa que representa el 87 % de totes 
les consultes. 852 famílies han pogut 
acollir-se al dret a justícia gratuïta i han 
estat assessorades a l’efecte.

També hi ha hagut 2.903 consultes on 
el consumidor havia tingut un contacte 
previ amb el banc.

Suport als consumidors

Els acords amb els col·legis professi-
onals d’advocats se sumen a les acci-
ons de suport als consumidors que la 
Diputació de Barcelona impulsa des 
de fa mesos per acompanyar-los en 
les seves reclamacions per les clàusu-
les abusives.

Per atendre aquestes consultes, la cor-
poració ha augmentat fins als 2 mili-
ons d’euros el pressupost destinat als 
Serveis Públics de Consum. També ha 
intensificat la formació específica en 
clàusules abusives als tècnics d’aquests 
Serveis (77 municipals i 7 comarcals) i 
s’han fet 150 xerrades i tallers arreu del 
territori que han comptat amb l'assis-
tència de més de 8.000 persones.

A més, en els 224 municipis que no 
disposen de Servei Públic de Consum 
propi, els ciutadans poden realitzar les 
seves consultes directament i de ma-
nera presencial a través de les Unitats 
Mòbils d’Informació al Consumidor 
(UMIC).

La Diputació de Barcelona ofereix tam-
bé consells i informació sobre els proto-
cols de les entitats bancàries, adreces de 
contacte, l’agenda d’accions formatives 
i un formulari de reclamació a través de 
la seva pàgina web (https://www.diba.
cat/es/web/consum/clausula-terra).

La Diputació de Barcelona, el teu ajuntament i els col·legis 
d’advocats t’oferim assessorament personalitzat i gratuït per 
revisar el teu cas concret i assessorar-te en la seva reclamació.

Només fins al 31 de desembre!
Consulta els punts d’atenció aquí:
www.diba.cat/clausulaterra 

SAPS SI TENS HIPOTECA AMB
CLÀUSULES ABUSIVES?
La Diputació de Barcelona, el teu ajuntament i els col·legis 
d’advocats t’oferim assessorament personalitzat i gratuït per 
revisar el teu cas concret i assessorar-te en la seva reclamació.
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dijous

18
d'octubre

Jam Session 'Jazz Clap' // 
21.30 h //
Sala Clap (c. Serra i Moret, 
6. Mataró) //
Ant. + sopar: 12 euros.
Taquilla: 5 euros.

IGNASI TERRAZA,
UN DELS MILLORS PIANISTES DE JAZZ

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Nexos: Lunas
Divendres 12 octubre / 20 h / L'Arc 
Cafè Cultural & Rock Bar (c. Pujol, 
26. Mataró) / Taquilla inversa
Ambient industrial. 

Òscar Bretau
Dissabte 13 octubre / 20 h / L'Arc 
Cafè Cultural & Rock Bar (c. Pujol, 
26. Mataró) / Taquilla inversa
Concert de versions. 

Arenys de Swing
Diumenge 14 octubre / 11.30 h / 
Sala Polivalent C.C. Calisay (Riera 
Pare Fita, 31. Arenys de Mar)
Ballada mensual de swing orga-
nitzada pels Chickens Hoppers.

Disconcert: inici de curs
Diumenge 14 octubre / 17 h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Aportació: 5 €.
Sessió de discoteca amb DJ Pulpi, 
animacions i sorpreses! Dirigit a 
persones amb diversitat funcional. 
Organitza: Associació Entramat. 

TEATRE I DANSA // 

'Èdip'
Dissabte 13 octubre / 17.30 i 21 h 
/ Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Entrada platea: 
24 €. Amfi teatre: 19 €.
La tragèdia clàssica de Sòfacles 
dirigida per Oriol Broggi, amb Julio 
Manrique a la pell del rei de Tebes. 
Una història sobre el destí i la lluita 
de l’ésser humà contra si mateix.

'Mayerling'
Dilluns 15 octubre / 21 h / Espai 
l'Amistat (c. Sant Antoni, 60. 
Premià de Mar) / Preu: 16-18 €. 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Preu: 15-17 €.
Retransmissió en directe des de la 
Royal Opera House de Londres. Un 
clàssic del repertori de The Royal 
Ballet, de Franz Liszty.

'Un tret al cap'
Divendres 19 octubre / 20.30 h / 
La Sala d'Argentona (Pl. Nova, 15. 
Argentona) / Taq.: 17€. Ant.: 13€.
Thriller periodístic sense renunciar 
a l’humor ni a la dimensió íntima 
dels personatges. Emma Vilarasau, 
Imma Colomer i Vicky Luengo, di-
rigides per Pau Miró. 

Guia cultural

Ignasi Terraza és un dels pia-
nistes de jazz més destacats 

de l'Estat espanyol i té una gran 
projecció internacional. Ha re-
collit premis arreu i toca amb 
fi gures de la talla de Frank Wess, 
Lou Donaldson, Benny Goldson, 
Jon Faddis o Jesse Davis. El 
seu estil neix de la tradició del 
jazz i té un rerefons de música 
clàssica europea. Ha desen-
volupat així un estil personal 
ple de virtuosisme, amb molta 
infl uència rítmica del swing i 
la sensibilitat de la seva ex-
pressió personal.
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INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Dijous 11 octubre / 17.30 h: Els di-
jous a la biblio: narració del conte 
'La Brunilda i el Bru. El cavaller 
entremaliat', de Valerie Thomas.
Dimecres 17 octubre / 17.30 h: Art 
Time: 'Dia de les dones escriptores', 
conte més taller de manualitats.
Dijous 18 octubre / 17.30 h: Els 
dijous a la biblio: narració del con-
te 'El pet més gran del món', de 
Rafael Ordóñez, amb il·lustracions 
de Laure du Faÿ.

Hora del conte especial del 
Calamarenys
Dijous 11 octubre / 18 h / Biblioteca 
Fidel Fita (c. Bonaire, 2. Arenys 
de Mar)
Hora del conte especial a càrrec 
de Mercè Boher.

Els arcs intel·ligents de Gaudí
Dissabte 13 octubre / 18 h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró) 
/ Inscripció prèvia: 93 741 29 30.
Activitat familiar, a partir de 5 anys. 
Grans i petits descobrirem les ca-
racterístiques arquitectòniques de 
la Nau Gaudí.

'El meu germà, en Jaume'
Diumenge 14 octubre / 12 h / 
Ca l’Arenas (C. Argentona, 64. 
Mataró)
Activitat familiar, amb visita i taller 
de manualitats. En Jordi Arenas 
ens rebrà al menjador de casa seva, 
i ens presentarà la seva família.

'Roig pèl boig'
Diumenge 14 octubre / 18 h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Preu: 7 €. 
Espectacle a càrrec de la Cia 
Mimaia Teatre. Una història de 
llum i ombres.

CIRC /

'InTarsi'
Diumenge 14 octubre / 18 h / La 
Sala d'Argentona (Pl. Nova, 15. 
Argentona) / Taq.: 13 €. Ant.: 10 €. 
Abonament: 8 €.
Segona creació de la Companyia 
de Circ "Eia", espectacle de circ i 
acrobàcia, refl exiu i visceral.

FAMILIAR /

Sortim en família: 'Garbancito 
en la barriga del buey'
Diumenge 14 octubre / 12 h / 
Casal L'Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró) / Preu: 7 e. Socis: 6 e. 
Espectacle de titelles a càrrec de 
la Cia. La Gotera de la Azotea. 
Premi FETEN 2017.
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COL·LOQUI /

Propostes veïnals per un 
programa municipal: 'Mobilitat'
Dimecres 17 octubre / 19.30 h 
/ Sala d'actes Fundació Iluro 
(c. Santa Teresa, 61. Mataró)
Cicle de col·loquis/debats ciuta-
dans, organitzat per l'Associació 
de Veïns de Mataró–Centre.

XERRADES I LLIBRES /

'Morir dignament. Els drets 
que tenim i els que encara ens 
falten' 
Dijous 11 octubre / 18 h / Saló de 
Pedra (c. Gran, 62. Argentona) / 
Socis gratis. No socis 5 €.
Conferència d'Isabel Alonso, presi-
denta de l'Associació Dret a Morir 
Dignament a Catalunya. Aula d'Ex-
tensió Universitària.

Monogràfi c commemoratiu de 
literatura catalana
Dijous 11 octubre / 18 h / Biblioteca 
M. Ernest Lluch (c. Sta. Eulàlia, 
66-80. Vilassar de Mar) / Preu 
monogràfi c (4 sessions): 15 €.
Conferència 'Montserrat Abelló (1 
de febrer 1918)', a càrrec d'Araceli 
Bruch, dona de teatre, feminista i 
activista cultural.

CI-FI Club
Dimarts 16 octubre / 19 h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n. Mataró)
Tertúlia literària de ciència-fi cció i 
fantasia, al voltant de l'obra 'Dune', 
de Frank Herbert.

'Mataronins en la vida de 
Pompeu Fabra'
Dijous 18 octubre / 19.30 h / Sala 
d'actes Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa, 61. Mataró)
Conferència a càrrec d'Anna Comas 
i Valls, llicenciada en fi losofi a i lle-
tres, dins de l'Any Pompeu Fabra.

Tardor Literària
Dijous 18 octubre / 19.30 h / 
Biblioteca Municipal d'Argento-
na (c. Gran, 3-5. Argentona)
Llibre 'El món d'ahir. Memòries 
d'un europeu', de Stefan Zweig.

L'hora del conte especial 
Jornades de Salut i Alimentació
Dimarts 16 octubre / 18 h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Espectacle de contes i cançons 
'La masovera se’n va al mercat', 
a càrrec de Rosa Pinyol.

L'hora del conte especial Fira 
Ferroviària
Dimecres 17 octubre / 18 
h: Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró)
'Contes de l'estació: passatgers 
al tren!', un tren ple de contes a 
càrrec de Sílvia Barragán. 

Buc de Contes
Dimecres 17 octubre / 17.30 h / 
Buc de Llibres (Muralla del Tigre, 
31. Mataró)
Narració del conte 'El ratolí que no 
tenia por' de Petr Horácek.

CONFERÈNCIA /

'Miró: català i universal'
Dimarts 16 octubre / 18 h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 6 €.
Cicle de conferències "Tres artis-
tes inclassifi cables: Frida Kahlo, 
Pablo Picasso i Joan Miró", a càr-
rec de Mariona Millà, pintora.
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VISITES GUIADES /

Campanar de Santa Maria
Dissabte 13 octubre 11, 12 i 13 h, 17 
i 18 h / Basílica de Santa Maria (Pl. 
Santa Maria, Mataró)
Pujada al campanar per conèixer 
les fases de construcció de la tor-
re, món de les campanes, feines 
d’un campaner i vistes de la ciutat.

ATENCIÓ CIUTADANA

Telèfon d’Atenció 
Ciutadana 
Des de fora de Mataró  

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

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

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

> La Riera  La Riera, 48

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

> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47 

> Cerdanyola Pg. de Ramon   
 Berenguer III, 82  

>  Molins C. de Nicolau  
 Guanyabens, 23-25   

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

> Cirera C. de Cadis, 1

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

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

EMERGÈNCIES 112

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

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

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

Talking about...
Dijous 18 octubre / 19 h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària en anglès, al 
voltant de l'obra 'The Tenant of 
Wildfell Hall', d'Anne Brontë.

'Hem arribat tard a classe'
Dijous 18 octubre / 19.30 h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de 
l'autora, Ariadna Herrero, i l'editor, 
Jordi Solé i Camardons.

RUTES I VISITES //

Visita teatralitzada a la vil·la 
romana de Torre Llauder
Dissabte 13 octubre / 12 h / Vil·la 
romana de Torre Llauder (Av. de 
Lluís Companys, s/n. Mataró)
Amb motiu de les Jornades 
Europees del Patrimoni.

Salve Iluro. La ciutat romana 
a través dels sentits
Dissabte 14 octubre / 12 h / Des 
de l'Ajuntament de Mataró (La 
Riera, 48.) / Gratuït.
Visita guiada per conèixer els vesti-
gis arqueològics de la ciutat d’Iluro.

La Casa Coll i Regàs, com a 
mostra de les arts modernistes
Dies 12 i 18 octubre / Dv. 18 a 20h, 
dj. 12 a 14h / Casa Coll i Regàs. 
Fundació Iluro (C. Argentona, 55. 
Mataró) / 6€. Reserva: 682156765.
Visites guiades a l'obra de l'arqui-
tecte Puig i Cadafalch. 

Portes obertes Jornades 
Europees del Patrimoni
Dissabte 13 octubre / 20 h / Casa 
Coll i Regàs. Fundació Iluro (C. 
Argentona, 55. Mataró) / 6€. 
Reserva: 682156765.
Jornada de portes obertes a l'obra 
de l'arquitecte Puig i Cadafalch. 

'Les tècniques artesanals i les 
noves formes de producció'
Dies 13 i 14 octubre / Db. 18 h i Dg. 
12 h / Casa Coll i Regàs. Fundació 
Iluro (C. Argentona, 55. Mataró) / 
Gratuït amb reserva: 682156765.
Visita taller per a adults, centrat en 
dues tècniques: vitralls i esgrafi ats.

TALLERS I CURSOS //

Taller de dibuix
Dilluns 15 octubre / D'11 a 13 h / 
Belles Arts Pedrera (Camí Fondo, 
4. Mataró) / Preu: 12€. Inscripció 
prèvia: 685.975.120. 
Taller dibuix al natural amb model.

Taller: 'Escriptura creativa de 
ciència fi cció'
Dimarts 16 octubre / 19 h /
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró) / Places 
limitades, inscripció prèvia.
Taller d'escriptura creativa de ci-
ència-fi cció i fantasia, a càrrec de 
Jordi Lopesino.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró. 
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Fotografi es del Concurs Puig 
i Cadafalch 2017
Saló de Pedra (C. Gran, 61. 
Argentona) / Inauguració: dijous 
18 d'octubre a les 19.30 h. Fins al 
18 de novembre. 
Mostra de fotografi es del Concurs 
Fotogràfi c Josep Puig i Cadafalch.

'El Mataró de fa 100 anys'
Museu Arxiu Santa Maria (C. Beata 
Maria, 3. Mataró) / Fins al 10 de 
novembre. Visita guiada: dissabte 
13 octubre a les 18 i 19 h. 
El fons fotogràfi c Pineda del 
Museu Arxiu.

'Mataró, capital del gènere de 
punt' 
Can Marfà (Passatge Can Marfà, 
1. Mataró) / Exposició permanent. 
Visita guiada: dissabte 13 d'octu-
bre a les 18 h. 
Recorregut per l'evolució històrica 
del teixit de punt a la ciutat.

Can Serra Història de la Ciutat. 
Museu de Mataró (El Carreró, 17, 
Mataró). Fins al 18 de novembre. 
Visita guiada: divendres 12 octu-
bre a les 12 h.  
Produïdes per la Xarxa de Museus 
Marítims de la Costa Catalana:
• 'Anem a la platja!'
• 'Camins de ronda'.

'Per als teus ulls'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 26 d'octubre. 
Col·lectiva del Grup Foto Havana.

Jaume Arenas i Clavell
Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (C. Argentona, 
64. Mataró). Fins al 14 d'octubre. 
Visita guiada: dissabte 13 octubre 
a les 12 h. 
'Colors d'aigua' + 'Les Santes al 
mar'. Centenari del pintor mataroní.

'Tarannàs: la realitat'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 7 de novembre. 
Exposició col·lectiva, visions perso-
nals d'una mateixa realitat.

'Nens i trens'
Biblioteca Pública Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
Fins al 31 d'octubre.
Mostra de col·leccionisme de pos-
tals i trens de joguina.

'Col·lecció Bassat. Escultures 
1911-1989'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 28 d'octubre. 
Vuit dècades d'art a través d'es-
cultures de més de 30 artistes.

'Persones i carrer[a]s'
Sala d'exposicions Can Palauet 
(c. d'en Palau, 32. Mataró) / Fins 
al 21 d'octubre.
Exposició taller d'identifi cació de 
fotografi es antigues del s. XX.

'Col·lectiva Sant Lluc 2018'
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 92. 
Mataró) / Fins al 4 de novembre. 
Exposició col·lectiva de membres 
de l'Associació Sant Lluc per l’Art.

INAUGURACIÓ /

'Espais recobrats. Els nous 
usos del patrimoni industri-
al català'
Can Marfà (Passatge Can Marfà, 
1. Mataró) / Inauguració: dijous 11 
octubre a les 19 h. Fins al 17 febrer. 
Projecte de l'arquitecte Ferran Pont 
i de la fotògrafa Teresa Llordés.

'Pedrolo, més enllà dels límits'
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins al 
31 d’octubre.
Any Manuel de Pedrolo 2018.

'Pintures i vinyetes'
Agrupació Científi co-Excursionista 
de Mataró (Ptge. del Pou d’Avall, 
1) - L'Altre Cafè Cultural (c. d'en 
Xammar, 6) - La Destil·leria (Camí 
Ral, 282. Mataró) / Fins al 20 
d'octubre.
Obres de Jaume Parera i Boix, di-
vidides en 3 espais d'exposició.

Fundació Palau (C. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac). 
Fins al 14 d'abril: 
• 'Joan Fontcuberta. Poemes de 
l’alquimista'.
Fins al 13 de gener: 
• 'Els paisatges espanyols de 
Picasso', de Cecilia Orueta.

'Orígens'
Museu del Càntir (Pl. Església, 
9. Argentona) / Fins al 4 de 
novembre.
Obra de l'artista Enric Punsola.

'Models d'embarcacions 
catalanes'
Gliptoteca Enric Monjo (Camí Ral, 
30. Vilassar de Mar) / Fins a l'11 
de novembre.
Exposició de Llorenç Nin i Linares, 
modelista naval vilassarenc.

'Foto3, expo col·lectiva d'autor'
C.C. Calisay (Riera Pare Fita, 
31. Arenys de Mar). Fins al 28 
d'octubre. 
A càrrec de l'Agrupació Fotogràfi ca 
d'Arenys de Mar.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda
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 CASALS //

Associació de Gent Gran La 
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 16 d'octubre 
a les 17 h, actuació a càrrec del grup 
musical Gatassa, presenten 'Tardor 
d'homenatges'. • Excursions: Dijous 
25 d'octubre, sortida a la Muga i 
Terrades (preu 43 €). • Ball dime-
cres 16.30 h a la Sala del Bar. • 
Activitats i tallers: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Artesania. Grup Musical. 

UDP. Casal de Gent Gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: Andorra, dies 20 i 
21 de novembre. • Castanyada: 
dia 31 d'octubre, al nostre Casal. 
• Activitats: taitxí (dl.-dc. 10-11 h). 
Patchwork, ganxet i mitja (dl 16-
18 h). Relaxació (dt. i dv. tarda). 
Mandales (dt. 16-19 h).  Informàtica  
(dt. i dv. matí). Taller de memò-
ria (dc. 10-11.30 h). Ball en línia 

ACTIVITATS //

'Primers auxilis'
Dimarts 16 octubre / 17.30 h / 
Casal Municipal de la Gent Gran 
de La Llàntia (plaça de la Flor, 
11B. Mataró)
Conferència del personal tècnic 
de la Creu Roja. 17è cicle d’activi-
tats formatives per a la gent gran.

CATALUNYA: "Els quatre pre-
sidents històrics"
Dimecres 17 octubre / 18 h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càrrec 
d'Assumpta Montellà (historiadora 
i escriptora).

'La problemàtica de les 
pensions'
Dijous 18 octubre / 17 h / Seu de 
CCOO (c. Castaños, 120. Mataró)
Conferència de Xavier Hernández, 
secretari general, i Jordi Comas, 
secretari d’organització de CCOO. 
17è cicle d’activitats formatives per 
a la gent gran.

núm. 1838 de l'11 al 18 d'octubre de 2018

(dc. tarda). Anglès (dj. 10.30 h). 
Playback (dj. 10h). El Quinze (dj. 
16.30h). • Melé de petanca (dl. 
9.15-12.30 h). • Jocs (cada tarda): 
Petanca, rummicub, cartes i do-
minó. • Sopar-Ball, penúltim dis-
sabte de mes.

Casal de Gent Gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: diumenges 17 h. • Petanca: 
melé cada diumenge. • Revetlla 
mensual al Casal Aliança. • 
Juguem tots: dimecres a les 16 h. • 
Activitats físiques: gimnàstica, txi-
kung, ioga, taitxí, swing. • Tallers: 
artesania, ceràmica, dibuix, foto-
grafi a, labors, marqueteria, pintu-
ra, modisteria. • Arts Escèniques: 
cant coral,  play-back, teatre, poe-
sia. • Cursos de formació: tallers 
per exercitar la memòria, català 
i història de Catalunya, literatu-
ra, informàtica, coneixements de 
smartphones. • Tardes de cinema 
(mensual). • Sessions formatives. 
• Excursions. • Servei cafeteria: 
menú diari  (5,70 €).

Gent gran
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Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

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

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

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

Sèniors

Trencaclosques vital

Els investigadors més implicats 
en el descobriment i coneixement 
de la física quàntica, han arribat 
al convenciment d'una munió de 
conclusions, que tot i no estar ple-
nament a l'abast de tothom, donen 
sentit a una creixent estimació, que 
confirma l'existència d'un disseny 
intel·ligent, que regeix el funciona-
ment de l'univers a la vegada que 
el condiciona.

Aquest convenciment suposa una 
aproximació al pensament del fi-
lòsof Leibnitz, creador del càlcul 
matemàtic infinitesimal, que anys 
enrere va descriure i afirmar, que el 
desenvolupament i funcionament 
de l'univers ho fa de forma harmo-
niosa, com el millor món de tots 
els possibles.

Aquesta harmonia també hauria 
de ser possible, o si més no cerca-
da, pels habitants de la terra, tots 
ells diferents, en una població de 
més de 7.000 milions de persones. 
Aquesta diversitat ens podria portar 
a considerar una nova concepció 
del món, la d'una humanitat, que 
en la cerca de la seva harmonia amb 
l'entorn que la configura, es trobés 
compromesa en la participació d'un 
hipotètic joc, que donés un sentit 
personal i comunitari a la vida.

Es tractaria de jugar, intentant 
encaixar les peces d'un trencaclos-
ques, en el que cada peça, cada 
persona, hauria d'ocupar el lloc 
que li pertoca. En aquest joc, cada 
persona estaria obligada a intentar 
ser ella mateixa, per no malmetre 
el seu paper vital i el de la resta de 
la comunitat. Suposaria una clara 
aposta per considerar la vida com 
un joc, en el que cada persona, sent 
fidel a ella mateixa, cerca la seva 
pròpia harmonia personal.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com

La piràmide de Maslow 
(6/10) Afecte i pertinença

Satisfeta la fam i la seguretat, si-
multàniament apareixen la fam 
emocional. Ser estimat, consi-
derat, reconegut. A més, la per-
tinença a un grup: la família o 
amics. Àdhuc al treball. Soledat i 
aïllament són insuportables. Amb 
altres paraules, quan les neces-
sitats primeres (fisiològiques) i 
segones (seguretat) estan més o 
menys satisfetes, venen unes al-
tres: el tercer esglaó. És a dir, es-
timació i pertinença.

Això es pot veure ben clar als 
infants i adolescència. La impor-
tància dels amics o del grup. Però 
també hi ha el costat negatiu que 
s'ha de conèixer. A vegades es viu 
de forma exagerada i susceptible. 
La soledat, les ansietats socials, 
la por a la gent. A la nostra vida 
quotidiana es busquen aquests 
desitjos o necessitats amb l'amic, 
la parella, els grups socials. L'ésser 
humà és ésser de pertinença, I 
no diguem a nivell social o clas-
se social i negativament amb les 
exclusions. Avui dia es veu de for-
ma molt diferent en aquest món 
canviant. Com també, de forma 
molt important, com a Poble, on 
entra la terra i la identitat. L'intent 
de negar la pertinença es viu com 
una alienació. Emergeix la lluita. 
Podem constatar aquest esglaó de 
necessitats que no són materials ni 
tangibles, però ben reals. Cal aquí 
tot un esforç social per portar-les 
a terme de forma cívica, educada, 
respectuosa. I en ser múltiples els 
afectes, cal lluitar contra l'exclu-
sió i acceptar la diferència. Això 
porta a un altre esglaó.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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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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Societat: Redacció

 L'Ajuntament de Mataró arregla-
rà la climatització de Can Serra, la 
seu del Museu de Mataró. Millorar 
l’equipament es fa necessari per as-
segurar el bon manteniment de les 
obres d’art que s'hi guarden, ja que 
la temperatura infl ueix molt en la 
cinètica de les reaccions químiques 
i contribueix així a la degradació 
accelerada dels materials orgànics. 
Un elevat grau d’humitat relativa 
pot augmentar sensiblement el 
desenvolupament de certes classes 

Les obres han de permetre millorar l'equipament i les condicions de 
conservació de tot el fons 

de microorganismes.
També s’aprofi tarà l’actuació per 

substituir els paviments de planta 
baixa, ja que els nous conductes 
transcorreran soterrats en aquest 
nivell. El pressupost de l’obra és 
de 279.192,29 euros.  

Un edifici amb història
Can Serra, situat al Carreró, 17, 
és l’antiga casa pairal de Jeroni 
Serra Arnau, burgès honrat i el 
primer síndic de la vila a les Corts. 
Bastit el 1565, d’estil renaixentista, 

Nou sistema de climatització per al Museu

El Museu de Mataró, al casalot de Can Serra D. Ferrer 

l’edifi ci conserva l’estructura ori-
ginària amb una àmplia entrada, 
d'on arrenca l'escala de pedra que 
va a la gran sala central del primer 
pis, al voltant de la qual se situa-
ven les antigues habitacions. De 
la sala noble es conserva l'entei-
xinat de fusta originari. La façana 
és de composició simètrica i hi 
destaquen el portal adovellat i les 
fi nestres amb reixes de ferro forjat.

L’any 1915 l’Ajuntament va com-
prar Can Serra per al Museu, que 
es va inaugurar el 1942. 

ESPECIALISTES EN:

· Preparació del part · Control dels nadons
· Trastorns del son · Traumatismes
· Migranyes i mals de cap · Alteracions cicle menstrual
· Posició durant l’embaràs · Lesions esportives
· Dolors musculars...

Osteopatia i Salut
Montserrat Cabré

T. 93 790 61 73    637 509 776 
www.montserratcabre.es ·  ·  

C/ Sant Joaquim, 32 · Mataró

• Osteopatia per a adults
(ciàtica, migranyes, bruxisme)

• Osteopatia pediàtrica
(lactants i nens)

• Fisioteràpia
(massatges, drenatge limfàtic)

• Reeducació del sòl pèlvic
(incontinències, prolapses)

• Grups dirigits per fisioterapeutes
(hipopressius, higiene postural)

• NOU SERVEI: Dietètica i nutrició

 637 509 776 

C/ Sant Joaquim, 32 · Mataró
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Tornar a caminar contra el càncer de mama
Últims dies d'inscripcions per a la gran caminada del diumenge 30, 
10 anys després de la primera edició

Solidaritat: Redacció

 Ara, contra el càncer de mama. 
Mataró torna a tenir una cita mas-
siva amb la solidaritat, aquesta 
vegada amb la caminada que orga-
nitza l'entitat Maresme Oncològic 
per onzena edició consecutiva. Si 
fa dues setmanes era la solidaritat 
amb l'Alzheimer la que tenyia els 
camins de Mataró de caminaires 
solidaris, ara el relleu és per a una 
causa que massa famílies coneixen 
de prop i que, per tant, entendreix 
centenars i centenars de persones. 

La caminada és una iniciativa 
que pretén difondre la feina que 
fa setmanalment l'associació, unir 

els seus participants i augmentar 
el nombre de socis. També és una 
activitat que busca recaptar fons 
per a les activitats que es porten a 
terme a l'associació, que són gra-
tuïtes per als seus usuaris.

En les últimes edicions d'aques-
ta caminada, de fet, s'ha anat més 
enllà de les 5.000 persones. Una 
estampa més de solidaritat in-
closa dins el programa "Mou-te 
amb cor", que aglutina totes les 
iniciatives esportives solidàries 
del calendari.

El 21 d'octubre
L'onzè "Caminem amb Maresme 
Oncològic contra el càncer de 

mama" serà el 21 d'octubre i s'ha 
d'aprofi tar aquesta darrera setma-
na per fer efectiva la inscripció. I és 
que si es fa anticipada s'afavoreix 
l'organització, que compta amb la 
col·laboració de més d'una vinte-
na d'entitats. 

Les taules d'inscripció a la ca-
minada solidària de Maresme 
Oncològic es poden trobar de di-
lluns a divendres a  l'Escola Cor de 
Maria, a les Esmandies, a l'Hospital 
i la Forneria La Llàntia. També es 
poden fer als establiments 6 Didals 
i Lencería Montse Pedrosa i dis-
sabte hi haurà taules a les places 
de Santa Anna i d'Illa Cristina. Se 
superaran els 6.000 inscrits?

El preu de la inscripció és de 8 
euros per als adults i 4 per als 
menors de 12. Dona dret a la parti-
cipació, la samarreta i l'esmorzar. 

El to festiu de la celebració 
s'acaba amb la música dels 80 
que afegeix un colofó a base de 
ballaruques a una jornada pro-
tagonitzada per la solidaritat.

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

• RIERA, 17 · MATARÓ • 

www.win333mataro.com

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

• RIERA, 17 · MATARÓ • 

www.win333mataro.com
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El Quadis CNM comença amb un triomf ajustat a la lliga
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MINUT ZERO

Opinió Agenda

Staff

Josep Gomà
Redactor "El Tot Esport"

DESQUALIFICACIÓ POLÈMICA. El veterà i exemplar atleta del CN 
Mataró va aconseguir classificar-se per a l'Ironman de Hawai però va 
ser incomprensiblement desqualificat pels jutges.

En els darrers anys el principal refe-
rent en l'àmbit d'equips de la nos-
tra ciutat ha estat indiscutiblement 
La Sirena CN Mataró. Un títol euro-
peu, un títol de Copa del Rei i jugar 
una Final Four de la Champions no 
són coses gens fàcils d'aconseguir i 
les "sirenes" ho han fet.
Sense Laura López, Roser Tarragó 
i Ona Meseguer, i amb canvis 
d'estrangeres, l'equip del Centre 
Natació l'any passat no va arribar 
fins a cotes tan altes. Fins i tot es va 
veure desplaçat del segon lloc cata-
là i estatal pel CN Sant Andreu, i va 
quedar una mica més lluny del CN 
Sabadell.
Així va arribar el moment de donar 
per tancada una etapa, la de Florin 
Bonca al capdavant de l'equip, amb 
el qual es van assolir tots aquells 
èxits. La direcció tècnica del Centre 
Natació Mataró va decidir fer una 
aposta, possiblement arrisca-
da, que ha estat confiar la direc-
ció de l'equip a Marina Zablith, 
jugadora brasilera que ha format 
part de la plantilla i que ara serà 

l'entrenadora d'algunes de les que 
han estat les seves companyes du-
rant les dues darreres temporades. 
Ella ha estat capitana de la selecció 
brasilera, ha portat equips de base, 
però ara afronta la seva primera ex-
periència com a tècnic d'un equip 
d'alt nivell. Tindrà com a ajudant 
Pau Cardenal, que fa d'enllaç en-
tre els dos projectes, un de passat 
ben exitós i un de nou que està per 
veure i amb el qual s'haurà de tenir 
una mica de paciència abans de 
tenir resultats.
El director tècnic, Beto Fernàndez, 
ens deia que les noies estan tre-
ballant molt bé i que els primers 
resultats, una mica decebedors, no 
han de condicionar el treball. Els 
objectius importants encara que-
den lluny i quan vinguin les dues 
americanes, puntals de la selecció 
dels Estats Units en dues posici-
ons clau com la porteria i la boia, 
l'equip haurà de fer una passa de 
gegant. Per tant, sense pressa, toca 
anar construint i de ben segur que 
els bons resultats aniran arribant.

Paciència amb La Sirena
S'ha de tenir confiança en el nou projecte que s'engega

El personatge

CASA
TENNIS TAULA Div. d'Honor Masc.
QUADIS CNM - PEÑASKAL BILBAO
Diumenge 14| 11 h | Complex Joan Serra
BÀSQUET Lliga Femenina 2
MAT. PARC BOET- IBAIZÁBAL
Dissabte 13| 18.30 h | Pavelló Eusebi Millan
BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
GRESS PLATGES  -  CN TERRASSA
Dissabte 13| 18.05 h | Palau Josep Mora
FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - TURÓ PEIRA
Diumenge 14| 17 h | Mpal. Centenari
FUTBOL 3a Catalana
CERDANYOLA AEILL - MOLINOS
Dissabte 13| 17 h | Mpal. Camí del Mig
RUGBI Fase Prèvia Div. Honor
RUGBY MATARÓ - RC BADALONA
Dissabte 13| 19 h | Mpal. Camí del Mig
FUTBOL SALA 2a Divisió B
FUTSAL ALIANÇA - CN SABADELL
Diumenge 14| 12:15 h | Pav. Teresa M. Roca

               FORA
WATERPOLO Divisió Honor Fem.
SABADELL - LA SIRENA CNM
Dissabte 13| 12.45 h | Can Llong
BÀSQUET Lliga EBA
IGUALADA - MAT. PARC BOET
Diumenge 14| 17.45 h | Pavelló Igualada
TARRAGONA - MAT. FEIMAT
Dissabte 13| 19 h | Pavelló El Serrallo
HANDBOL 1a Estatal Mas.
PALAUTORDERA - JH MATARÓ
Divendres 12| 12:30 h | S.M.Palautordera
HANDBOL Plata Fem.
SANT VICENÇ - JH MATARÓ
Dissabte 13| 18.05 h | Sant Vicenç dels Horts

Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva
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Contundent victòria d'entrada. | D. FERRER

El Quadis CNM comença aixafant el Badalona

L'equip del Quadis CN Mataró de 
tennis taula va començar la seva 
participació en la Divisió d'Honor 
estatal amb una contundent victòria 
davant el Badalona per 6-0, sense 

cedir ni un sol set en tot l'enfronta-
ment. Van formar l'equip Yordi Jason 
Ramos, Jordi Fradera i Arnau Pons, 
que van guanyar tots tres els seus 
dos partits per 3-0, davant un equip 

que en la primera jornada havia su-
perat el Borges B per 4-2.

La classificació de la lliga, que 
ja havia començat la setmana an-
terior per a la majoria d'equips, 
l'encapçala Irun B amb 4 punts, des-
prés venen QUADIS CN MATARÓ, 
CN Sabadell, Burgos, Borges B, 
Errenteria, Peñaskal i Badalona 
amb 2, i encara no han puntuat 
L'Escala, Torrelavega, Olot i Arroyo.

Diumenge a les 11 l'equip mataroní 
torna a jugar a casa rebent la visita 
del Penaskal de Bilbao.

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis dominava per 8-4 
però es va complicar la vida 
al tram final de partit

El Quadis va iniciar la seva tra-
jectòria a la Divisió d'Honor amb 
un triomf ajustat per 8-7 davant 
el Catalunya, que va plantar cara 
fins al final. El Quadis va dominar 
des del primer moment i amb una 
bona defensa va arribar al descans 
amb avantatge de 5-2. 

Aquest avantatge es va mantenir 
en el tercer quart, però amb l'equip 
barceloní endurint el joc i jugant 
sense ordre, cosa que va trencar 
una mica el bon ritme de joc del 
Quadis, que no va poder sentenciar 
del tot el partit.

Tot i això, ja dins del darrer perí-
ode, l'equip local va posar un clar 

El Sant Andreu és el 
primer líder

1a jornada (6 octubre)
QUADIS CN MATARÓ- Catalunya .........9-8
Echeyde Tenerife- Barceloneta ....... 5-15
Canoe - Sabadell .................................12-12
Terrassa - Mediterrani ........................sus.
Sant Andreu - Concepción ................26-0
Navarra - CN Barcelona ......................5-16

Classificació 

Sant Andreu, CN Barcelona, Barce-
loneta, QUADIS CN MATARÓ 3; Canoe 
i Sabadell 1; Terrassa, Mediterrani, 
Catalunya, Navarra, Echeyde i Con-
cepción 0.

2a jornada (13 d'octubre)
Concepción - QUADIS CN MAT. (17 h)

El desplaçament més 
fàcil de la temporada

El Quadis es desplaça a la piscina del 
Concepción Ciudad Lineal de Madrid, 
un equip ascendit fa poc i que en la 
primera jornada va patir una derrota 
escandalosa per 26-0 a Sant Andreu, 
cosa que d'entrada sembla demostrar 
un potencial molt baix.
La darrera visita que hi va fer el 
Quadis, la temporada 2014-15, la va 
solucionar amb un contundent 2-17. No 
sembla que ara hagi de costar gaire 
tornar amb els tres punts.

Acaben patint, però guanyant

Inici victoriós. | D. FERRER

8  QUADIS CN MATARÓ

7  CN CATALUNYA

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich (1), Pitu Puig, Marc Cor-
balán, Víctor Fernàndez, Edu Mínguez, 
Lluc Bertran (2), Pol Daura, Àlex Codina 
(1), Pol Barbena (2), George Ford (1), 
Germán Yáñez (1), Xavier Casabella 
(ps).
PARCIALS: 2-1, 3-1, 1-1, 2-4.

8-4 al marcador, amb què el partit 
semblava controlat, però el Quadis 
no el va saber tancar. 

Es va fallar algun home de més, 
que sí que va aprofitar el Cata, que, 
amb un 0 a 3, es va posar a un sol 
gol fent patir l'equip local fins al 
final. Finalment es va poder assa-
borir el primer triomf de la lliga.

www.eltotesport.com |  P. 3WATERPOLO
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DIVISIÓ HONOR 
FEMENINA

L'equip mataroní ha jugat 
quatre finals, que ha perdut 
contra el Sabadell

Aquest dissabte a les 12.45 hores 
a Can Llong comença la lliga de 
Divisió d’Honor Estatal Femenina 
de waterpolo, amb la presència 
per 14a vegada consecutiva de 
l’equip del Centre Natació Mataró, 
que estarà patrocinat per sisena 
temporada per La Sirena.

L’equip mataroní ha jugat qua-
tre finals de lliga, que ha perdut 
sempre contra el Sabadell. La 
temporada passada La Sirena va 
perdre el segon lloc en la fase 
regular davant del puixant Sant 
Andreu, i ara inicia un nou projec-
te amb canvi d’entrenador i amb 
canvis també en les jugadores 
estrangeres. 

La plantilla de La Sirena CNM 
Un dels canvis importants és el 
de la nova entrenadora, Marina 
Zablith, que substitueix Florin 
Bonca. Serà la quarta entrenadora 
de l’equip femení del Centre, ara 
que es compliran vint temporades 
a nivell competitiu. L’han precedit 
Beto Fernàndez (2 temporades), 
Vicenç Tarrés (12 temporades) 
i Florin Bonca (5 temporades). 

La plantilla es renova de for-
ma molt notable. A part de la 
Marina Zablith, deixen l’equip 
Debby Willemsz, Liana Dance, 
Ema Carevic, Clàudia Abad i Ciara 

Comença la lliga

1a jornada (13 octubre)
Sabadell – LA SIRENA CNM
Terrassa – Sant Andreu
Mediterrani – Moscardó
Sant Feliu – EWP Zaragoza
Rubí – Concepció C. Lineal

El primer rival és el més 
complicat

És evident que el primer rival de La 
Sirena CNM és el més complicat. És el 
campió i a casa seva. Els dos equips ja 
es van trobar fa poc allà mateix, a Can 
Llong, a la semifinal de la Supercopa 
Estatal, i el partit va acabar amb 
victòria sabadellenca per 16-9, en 
un matx en el qual, i com sembla 
que passarà en aquest, cap dels dos 
equips tenien les seves dues jugado-
res dels Estats Units, que retarden la 
seva incorporació a les respectives 
disciplines.

HISTORIAL:
14 temporades a Divisió 
d'Honor

L'històric de les 14 temporades que 
les noies del CNM han jugat a l'elit 
és el següent i demostra com s'han 
consolidat. 

2005-06- CNM Tot Mataró- 8è de 10
2006-07- CNM Tot Mataró- 8è de 10
2007-08 CNM Tot Mataró - 6è de 10
2008-09 CNM Tot Mataró 4t de 12 
Semifinal
2009-10- CNM Tot Mataró- 4t de 12 
Semifinal
2010-11- CNM Tot Mataró- 2n de 12 
Semifinal
2011-12- CNM Tot Mataró- 2n
2012-13- CNM Tot Mataró- 2n de 12  
Final 
2013-14- La Sirena CNM - 2n de 12  Final
2014-15- La Sirena CNM- 2n de 10  
Semifinal
2015-16- La Sirena CNM- 2n de 10  Final
2016-17- La Sirena CNM- 2n de 10 Final
2017-18- La Sirena CNM- 3r de 10 
Semifinal

14a temporada del La Sirena CN 
Mataró a la Divisió d'Honor

L'equip vol tornar a dominar. | ARXIU

Gibson. L'Alba Bonamusa marxa 
becada als Estats Units i con-
tinuarà tenint fitxa per poder 
col·laborar en algunes fases del 
campionat. És evident que la bai-
xa més destacada és la de Ciara 
Gibson, jugadora formada al plan-
ter i que deixa la pràctica del wa-
terpolo després d'haver jugat 10 
temporades amb el primer equip.

Els nous fitxatges són de gran 
potencial: dues franceses que ja 
han jugat amb l’equip, la polivalent 
Audrey Daule i una gran defensora 
de boia com Lea Bachelier, i dues 
internacionals noies dels Estats 
Units, que encara no s’han incor-
porat, la portera Gabby Stone i la 
boia Brigitta Games.

Sense podi a Copa Catalunya
L'equip de La Sirena CN Mataró 
no va poder pujar al podi de la 
Copa Catalunya, disputada al 
GEiEG de Girona. Dissabte, en 
el partit de semifinals va cau-
re, per cinquena vegada seguida 
ja, davant el CN Sant Andreu. Al 
descans el marcador ja estava 
en un 2-6 advers (gols d'Audrey 
Daule i de Clara Cambray), i en 
els dos darrers quarts les sirenes 
ni tan sols van poder marcar da-
vant un equip molt més en forma, 
que va acabar guanyant per 2-10. 
Diumenge, en el partit pel tercer 
lloc, La Sirena va perdre per 13-
10 davant contra el Mediterrani. 

el Esporttot WATERPOLO
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3  CV MATARÓ CALIU

0  BARBERÀ

CV MATARÓ CALIU CV Mataró: Anna 
Ramon, Ivette Callorda, Marta Guerrero, 
Eva Acevedo, Andrea Molinero, Montse 
Carvajal, Mariona Rubio, Alba Sánchez, 
Bea Cívico, Maria Garcia, Violant Pérez i 
Andrea Jiménez.

PARCIALS: 25-13, 25-19 i 25-21

El CV Mataró Caliu torna a guanyar amb solvència

L'equip, en ratxa. | ARXIU

El dissabte el CV Mataró Caliu va ob-
tenir la segona victòria en les dues 
jornades de competició jugades, 
que han superat sense haver cedit 
cap set. Les mataronines van fer un 
bon partit i van ser molt superiors 
al Barberà. Des del començament 
del primer set, la superioritat de 
les locals va quedar manifesta. La 

bona qualitat de les recepcions del 
Mataró permetien una bona direc-
ció de joc de la col·locadora, que, 
una vegada i una altra, aconseguia 
connectar amb les atacants, pràc-
ticament sempre, amb superioritat 
davant del bloqueig del Barberà.

El servei de les jugadores locals 
també va ser una de les claus del 

partit: l’eficàcia va ser molt alta i 
la recepció visitant en prou feines 
permetia una opció per atacar, da-
vant la defensa mataronina molt 
ben col·locada a la pista. 

Objectiu: consolidar l'equip
Les properes jornades han de ser-
vir per consolidar l’equip a la zona 
alta de la classificació i veure les 
opcions reals del Mataró a la pri-
mera divisió catalana. Diumenge a 
Vall d’Hebron, les maresmenques 
es trobaran amb un dels millors 
equips de la categoria, un partit 
que, segur, serà més complicat que 
els que han jugat fins ara.

El sènior femení B també ha co-
mençat molt bé la temporada, amb 
dues victòries en dos partits.

Nacional Catalana 
Femenina

Dominen Igualada i 
Vilanova B
4a Jornada (6 d'octubre)
CH MATARÓ - Voltregà ..............................1-4
Igualada - Vila-sana B ..............................9-0
Barberà - Jonquerenc .............................0-4
Vilanova B- Bigues i Riells B ..................3-0

Classificació
Igualada i Vilanova B 12, Voltregà B 
i Bigues i Riells 6, Jonquerenc, CH 
MATARÓ (1 partit pendent) i Vila-sana B 
3, Barberà 0.

Dissabte juguen a la Jonquera
Aquest dissabte a les 17 hores el CH 
Mataró juga a la pista del Jonquerenc, 
i buscaran una victòria que aixequi els 
ànims de l'equip i permeti anar pujant 
llocs a la classificació, on ha d'estar 
l'equip.

L'equip local va estar molt 
fluix en defensa 

L’equip mataroní va fer una mala 
primera part contra un bon equip 
que no perdona i al descans ja ana-
va per sota 0 a 3. 

A la represa, va millorar el joc 
però no hi va haver sort de cara 
a porteria i les osonenques enca-
ra van fer el quart. Només a pocs 

segons del final es va poder fer el 
gol de l’honor. 

L’equip mataroní té la intenció 
de ser a dalt, però, veient el que 
va passar la temporada passada, 
no cal guanyar-ho tot ara, cal estar 
al màxim nivell al maig. Tot i haver 
perdut alguna jugadora molt impor-
tant, l’equip en té amb experiència 
a l'OK Lliga i encara es pot esperar.

Les osonenques, superiors. | D. FERRER

1  CH MATARÓ

4  CP VOLTREGÀ B

CH MATARÓ: Lladó (portera), Chiva, 
Milla, Fontdeglòria, Lleonart, Manzana-
res, Requena, Marlena.

Res a fer davant 
un molt bon equip 

www.eltotesport.com |  P. 5HOQUEI / VOLEIBOL
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el Esporttot HANDBOL

32 JOVENTUT MATARÓ

26 POBLENOU

JOVENTUT MATARÓ: Quico Sola i 
Dani Torvisco porters; Pablo Vela (2), 
Manel Núñez (3), Jaume Pujol (5), Jan 
Bonamusa (4), Dani Aguilera (1), Oriol 
Vaqué (1), Sergi Fuster, Oriol Prat, Ber-
nat Muñoz (8), Berenguer Chiva, Max 
Anson (1), Bernat Bonamusa (5), Javier 
Gonzàlez (2).
PARCIALS CADA 5': 2-2, 4-5, 8-6, 10-
9, 13-10, 15-13 descans; 18-15, 22-18, 25-21, 
28-23, 30-25, 32-26.

23 JOVENTUT MATARÓ

31 ELDA PRESTIGIO

JH MATARÓ: Lídia Benktib, Noemí Pérez, 
Laia Argelich porteres; Ona Muñoz (4), 
Sara Ruiz (1), Isa Latorre, Alisa Forné (1), 
Zara Verdugo, Clara Poo, Sandra Fargas 
(9), Marina Seda, Maria Murillo (5), Irene 
Hernàndez, Maria Muñoz (3), Saray 
Romero, Sara Muniesa.
PARCIALS CADA 5': 3-4, 5-7, 6-10, 
7-14, 9-15, 10-17 descans; 13-19, 15-19, 
16-23, 19-25, 22-29, 23-31.

L'equip groc-i-negre va dominar 
de manera força còmoda

El Joventut repetia a casa i es va 
retrobar amb el triomf després de 
la inesperada derrota de la setma-
na anterior. 

L'equip local va començar amb 
dubtes i l'equip vallesà, que arriba-
va animat pel seu empat davant La 
Roca, es va posar per davant fins 
al 4-5. L'equip local va anar aga-
fant ritme, en atac i en defensa, i 
al descans ja dominava per 15-13. 

A la represa, el Joventut va 
controlar la situació i quan falta-
ven 12 minuts va agafar un màxim 

Gran igualtat a dalt 
3a jornada (6 d'octubre)
Sant Joan Despí - Montcada ..........27-30
Sant Vicenç - Sant Cugat ................28-26
JH MATARÓ- S.Esteve Palaut..  .......32-26
Sant Quirze - Sarrià ...........................31-29
Sesrovires - Esplugues .....................33-17
Poblenou - Salle Bonanova ............ 27-27
La Roca - Palautordera .................... 31-20
OAR Gràcia - Granollers B ..................sus.

Classificació
Sesrovires, Sant Quirze, Palautordera, 
Sarrià, JH MATARÓ, Montcada 4; Esplu-
gues, Poblenou, La Roca 3, OAR Gràcia, 
Bonanova, Sant Vicenç 2; Sant Cugat, 
Sant Esteve Palautordera, Sant Joan 
Despí 1; Granollers B (que ha ajornat els 
seus 3 partits) 0.

Divendres a Palautordera
Divendres (12.30 h) el JH Mataró visita 
el Palau, a Santa Maria. La temporada 
passada el Joventut va guanyar-hi per 
22-24, però aquesta temporada l'equip 
vallesà sembla estar més potent.

Domini alacantí

4a jornada (6/7 octubre)
JH MATARÓ - Elda ...............................23-31
OAR Gràcia - Sant Vicenç  ................13-25
La Roca- Puig d'en Valls ...................31-33
Sant Joan Despí - Mislata ............... 27-24
Benidorm - Lleidatana .....................36-24
Amposta - Dominicos ........................21-23
Agustinos Alicante - Sant Quirze ..22-21

Classificació
Benidorm, Elda 6, Sant Quirze 6; Puig d'en 
Valls 5; JH MATARÓ, Sant Joan Despí, Sant 
Vicenç, La Roca, Mislata 4; Agustinos Ali-
cante 3, Amposta, , Dominicos Zaragoza i 
Lleidatana 2; OAR Gràcia, 0

Desplaçament complicat
El JH Mataró es desplaça a la pista 
del Sant Vicenç dels Horts (diumenge 
18.05 h, retransmès per la Xarxa).

ALTRES RESULTATS
2a Cat. Masculina: JHM "B"- Palautordera 
B 35-38; Llavaneres - Ribes 34-31; 3a Cat. 
Masc.: Llavaneres B - Montcada B 31-30.
1a Cat. Fem.: Tortosa - JHM "B" 24-28; 
Guissona - Llavaneres Caldes d'Estrac 
20-28.

 Es retroben amb el triomf

El femení del Joventut va caure a 
casa contra un poderós Elda –equip 
que havia arribat a ser campió es-
tatal–, que el va superar clarament.

L'equip alacantí va colpejar ràpi-
dament amb dos gols en un minut 
i les mataronines van anar sempre 
més a remolc. Van mantenir el matx 

igualat fins al 6-7, però l'equip visi-
tant va començar a defensar fort i 
a córrer i en deu minuts va fer un 
parcial d'1-7. Després va mantenir 
un alt nivell ofensiu i al descans 
manava de 7 gols. 

A la represa, l'Elda va gestionar 
bé l'avantatge davant un equip lo-
cal que no va trobar solucions per 
poder canviar la marxa del partit.

avantatge de 6 gols, amb Bernat 
Muñoz inspirat. Després intercan-
vi de gols i diferència ja intacta.

 Cauen davant un rival de prestigi

1A ESTATAL
MASCULINA

Plata Estatal Fem.

Un rival massa difícil. | D.F

Confiança retrobada | D.Ferrer
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339,50€/ud.

Ahora

OFERTA!

OFERTA!
CONJUNTO
BAÑO COMPLETO

Disponible en
70 y 80cm

Mueble + pica + espejo

por sólo

OFERTA!
BAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETO

Mueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejo

OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS

485€/ud.

Antes

30%3030 dto.
Columna de ducha
con termostático.
Rociador 25 cm.
Sistema antiquemaduras

EN                 PRIMERAS MARCAS A PRECIOS IRRESISTIBLES

275€/ud.

%
dto.
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Diumenge 14
7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 BA - BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 TELÓ DE FONS
10:00 BOJOS DE CASTELLS
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
12:30 DE TEE A GREEN
13:00 D IADA  CASTELLERA 
 DE SANTA TERESA
16:00 HOQUEI EN JOC
18:00 HANDBOL EN JOC
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
23:30 BOJOS DE CASTELLS
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 DE TEE A GREEN
2:00 CAMINANT x CATALUNYA
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 GAUDEIX LA FESTA
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GREEN
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

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

Dissabte 13
7:00 CALIDOSCOPI
7:30 TELÓ DE FONS
8:00 BA – BA
9:00 LA CONVERSA
9:30 DE TEE A GREEN
10:00 POESIA EN VIU
11:00 KASTANYA.CAT
11:30 CREURE AVUI
12:00 BOJOS DE CASTELLS
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 POESIA EN VIU
14:30 TRAÇ DE CULTURA
15:00 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 THE WEEKLY MAG
18:00 BÀSQUET EN JOC
 Platges de Mataró – 
 CN Terrassa
20:30 CALIDOSCOPI
21:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 PAISATGES ENCREUATS
22:30 SET DIES
23:30 TELÓ DE FONS
0:00 ÚLTIMA SESSIÓ
0:30 CALIDOSCOPI
1:00 ÀMBIT B30
1:30 LA CONVERSA
2:00 DE TEE A GREEN
2:30 LA CONVERSA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 GAUDEIX LA FESTA
4:00 CAMINANT PER  
 CATALUNYA
4:30 CALIDOSCOPI
5:00 DE TEE A GREEN
5:30 LA CONVERSA
6:00 ÚLTIMA SESSIÓ
6:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA

6:00 MATARÓ AL DIA

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

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

18:15 TEMPS AL TEMPS
18:30 DE TEE A GREEN
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 TRAÇ DE CULTURA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 DE TEE A GREEN
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 TRAÇ DE CULTURA
 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 DE TEE A GREEN
5:00 CALIDOSCOPI
5:30 TRAÇ DE CULTURA
6:00 MATARÓ AL DIA

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

18:00 BA-BA
18:15 AGENDA EN XARXA
18:30 EN JOC
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 BOJOS DE CASTELLS
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimarts 16
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CARNET ESPORTIU
18:00 BA-BA
18:15 CÀPSULES WEEKLY MAG
18:30 FET AL PAÍS
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CALIDOSCOPI
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 TELÓ DE FONS
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:00 ÚLTIMA SESSIÓ
5:30 CALIDOSCOPI

Programació facilitada per mataró Televisió

TV

TV 1838.indd   1 09/10/2018   19:31



www.eltotesport.com |  P. 7TRIATLÓ

Alegries i desiŀ lusió a l'Ironman de Barcelona 
per a l'equip del CN Mataró

Vicenç Castellà acaba 21è absolut i José Luís 
Cano 1r del seu grup d'edat, però Toni Noè és 
sorprenentment desqualificat

Diumenge passat, 7 d'octubre, es va celebrar una 
nova edició de l'Ironman de Barcelona, la prova de 
llarga distància més important de la Península amb 
3.000 participants de tot el món i amb 40 'slots' 
en joc classificatoris per a l'Ironman de Hawaii. A la 
platja de Calella hi havia 5 components de l'equip 
de triatló del Centre, cadascun amb els seus objec-
tius i els seus dubtes davant d'una prova tan llarga 
i dura, però amb molta il·lusió per superar el repte. 
El més destacat va ser Vicenç Castellà, que partici-
pava en la categoria elit i va fer un temps final de 
8:40:24, amb què aconseguia una fantàstica 21a 
posició absoluta. 

Primera posició per a Cano
El segon del Centre va ser el veterà José Luis Cano, 
que aquesta vegada va competir en grups d'edat i 
va aconseguir la primera posició del seu grup (50-
54 anys) i la 34a posició absoluta amb un temps 
final de 8:58:56..El tercer de l'equip va ser Tony 
Sayago, que va arribar en la posició 629 amb un 
temps final de 10:40:23 absoluta, i va aconseguir la 

L'equip mataroní va fer pinya abans i després de la prova. | CED.

va aconseguir novament completar un altre Ironman 
i aquesta vegada per fi en primera posició en el seu 
grup d'edat (70-74 anys) amb un extraordinari temps 
de 13:08:23. Mereixia, per tant, la plaça per anar a 
Hawaii, ja que en el seu grup d'edat només hi ha-
via una plaça per al guanyador i la va obtenir amb 
un avantatge de més de 30 minuts sobre el segon. 
El drama va venir posteriorment quan a l'entrega 
de premis i 'slots' per a Hawaii es va veure que no 
apareixia en la classificació. Els jutges van mani-
festar que estava desqualificat en el sector de bici 
per anar a roda d'altres participants. Ha estat un 
de xoc total, ja que el Toni Noè sempre ha respectat 
les normes de guardar distàncies en el sector de 
bici, i malgrat tot, li van mostrar una targeta que 
l'obligava a aturar-se en un 'penalty box' durant 5 
minuts com a penalització. Però un malentès amb 
el jutge quan hi parlava després li va fer creure que 
li retirava la targeta, cosa que no va passar. S'ha 
quedat sense el premi del seu grup d'edat i el que 
per a ell era més important, sense la plaça per a 
Hawaii. José Luís Cano que tenia plaça també per 
a Hawaii per la seva victòria en el seu grup d'edat 
hi ha renunciat, ja que la seva il·lusió continua sent 
anar-hi amb en Toni.

posició 109 del grup 45-49. Víctor 
Aparicio va acabar en el lloc 1.158, 
amb 11:40:33, i la posició 233 del 
grup 35-39.

Després de la prova arriba la 
gran desil·lusió
Un punt i a part va ser la participa-
ció i posterior desqualificació del 
nostre admirat i estimat Toni Noè. 
Diumenge, a pesar dels seus 71 anys 
i de les condicions climatològiques, 
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BÀSQUET

L'Eusebi Millán va pressionar. | D.FERRER

El Mataró Parc Boet sap 
capgirar el partit al final

El Mataró Parc Boet va saber patir 
de valent per acabar amarrant la 
victòria contra un Esparreguera que 
va ser hegemònic a la pista durant 
tres quarts de partit. El mèrit dels 
taronges va ser no rendir-se i seguir 
picant pedra fins que al darrer quart 
l'efecte Eusebi Millán es va notar i 
la remuntada es va consumar. La 
intensitat defensiva va ser clau, pri-
mer per als de fora i després per als 

taronges. Victòria de dos punts de 
marge que, veient com va anar el 
partit, val el seu pes en or: consoli-
da l'equip amb un ple de victòries 
les tres primeres setmanes. Bones 
sensacions al Pla d'en Boet.

70 M. PARC BOET

68 ESPARREGUERA

MATARÓ FEIMAT::  Puig de Gràcia (16), 
Merino (3), De Pree (18), Aza (1), Francisco 
(1), Sola, Forcada (11), Moore II (20). 

PARCIALS: 13-20, 17-21, 12-16, 28-11

Dobleguen l'experiència rival

Els partits lletjots també s'han de 
guanyar i, de fet, són els que acaben 
arrodonint a l'alça les temporades. 
A partir d'aquesta màxima s'ha de 
saber valorar la victòria del Feimat 
sobre el Castellbisbal, diumenge al 
Josep Mora. No va ser un partit vis-
tós, sodomitzat pel ritme lent d'un 
Castellbisbal que passa per ser un 

dels conjunts més físics i experi-
mentats de la categoria. 

A la represa els jugadors de 
Charly Giralt van assaltar el matx, 
van imprimir ritme i intensitat en 
defensa i van córrer a camp obert 
per poder desesperar els visitants. 
Això els va permetre queixalar més 
fort i distanciar el rival. 

LLIGA EBA 
Grup C

El Boet continua a dalt 
i el Feimat a un  punt
3a jornada (6 i 7 d'octubre)
M. PARC BOET - Esparreguera  ...... 70-68
Cornellà-Olivar ...................................73-82
Salou - Quart ......................................66-78
Martorell - Tarragona ........................71-75
MATARÓ FEIMAT- Castellbisbal ....... 80-71
Calvià-Valls .......................................... 61-84
Salt-Igualada .....................................65-90

Classificació 
Tarragona, Igualada, Quart, MATARÓ 
PARC BOET, 6 punts; MATARÓ FEIMA i 
Valls, 5 punts; Castellbisbal, Olivar, Espa-
rreguera, Salt, Salou, 4 punts; Martorell, 
Cornellà i Calvià, 3 punts.  

4a Jornada (13 i 14 d'octubre)
Els equips mataronins volen seguir a la 
part alta de la Lliga EBA però no tenen, 
cap dels dos, desplaçaments fàcils. Més 
aviat al contrari: s'enfronten a dos dels 
favorits de la categoria i a domicili. Un 
triomf dels nostres en algunes de les 
dues pistes seria un cop de puny sobre 
la taula.

El MATARO FEIMAT visita el Tarragona, 
l'actual líder de la categoria, dissabte a 
les 18.30 h, i voldrà fer un altre "Valls". 
Pel que fa al MATARÓ PARC BOET serà 
diumenge a les 17.45 h a Igualada per 
intentar vèncer un dels gegants de la 
lliga.

80 MATARÓ FEIMAT

71  CASTELLBISBAL

MATARÓ PARC BOET: Solé (15), Viña-
llonga, Cabrera (7), Rodríguez, Ventura 
(6), Juanola (6), Ariño (12), Romero (23), 
Touré (5), Traver (6).

.PARCIALS: 9-19, 21-14, 25-20, 25-18.

Es guanya a casa. | CEDIDA

Victòria 'in extremis' per a 
continuar imbatuts

Dojo
Cervantes

Dojo Cervantes: Francesc Macià,1-3 • Mataró
Tel 93 798 40 93 • 639 781 674

info@wigchunmataro.com
www.wingchunmataro.com

Sifu Carlos Rodríguez
(Más de 30 años de experiencia)

Horario
Martes y Jueves de 19 a 20:30h

C
DEFENSA PERSONAL

WING CHUN - KUNG FU
“El eficaz arte de defensa, que inspiró a Bruce Lee”

Personajes del Wing ChunPersonajes del Wing Chun

BÀSQUETel Esporttot BÀSQUET
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LLIGA ESTATAL 
Femenina 2- A

1a jornada. (6 i 7 d'octubre)
Cortegada- Celta Zorka ...................59-73 
Pontevedra- M PARC BOET ............  53-64
Ibaizabal-Cerdanyola ......................60-50
Segle XXI-León .............................. Ajornat
Barça CBS- Rioja ................................75-63
Horta-Ardoi ......................................... 61-65
Avilés- Corunya .................................  65-61

Classificació 
Celta, Barça, MATARÓ PARC BOET, Ibaiza-
bal, Antuña, Ardoi, Horta tenen 2 punts; 
Horta, Coruña, Cerdanyola, Pontevedra, 
Rioja, i Cortegada en tenen 1 i León i 
Segle XXI cap.

Primer partit a casa
Les noies de Jordi Vizcaíno reben aquest 
dissabte a les 18:30h a l'Eusebi Millan al 
Galdakao en el primer partit d'estatal del 
MATARÓ PARC BOET com a local. 

A casa i per la tele
El Gress Platges de Mataró rep dis-
sabte el Terrassa a les 18 h en un partit 
transmés per la Xarxa. Serà un partit 
important, ja que, si guanyen, suposaria 
posar-se en balanç positiu a la taula.

- Copa Catalunya

Primer triomf a Estatal. | CEDIDA

Immillorable debut de les noies del 
Mataró Parc Boet a la Lliga Estatal 
Femenina 2. El llarguíssim despla-
çament fins a Pontevedra va fer 
profit a les noies de Jordi Vizcaíno, 
que van sortir a la pista molt més 
endollades que les amfitriones, van 
obrir un forat molt contundent al 
marcador i guanyaven de 22 punts 
a la mitja part. 

Al tercer i quart quart l’Arxil va 
tirar d’orgull per anar llimant dife-
rències però les taronges, tot i la 
davallada física, van saber aguan-
tar les embestides i mantenir les 
gallegues a ratlla. La consistència 
defensiva i el joc alegre de les ma-
taronines a l’inici va acabar sent 
clau per saber gestionar la renda 
de punts a la represa.

Victòria de mèrit
Jordi Vizcaíno, responsable del 
Mataró Parc Boet, afirma: "Estem 
molt contents, ja que Arxil és una 
pista complicada, un desplaçament 
llarg i hem guanyat on molts equips 
perdran”. 

53 GRUP BARNA

57 GRESS PLATGES

GRESS P. DE MATARÓ: Anne (11), Cuní 
(10), Blanes, Murat (2), Domènech (11), 
Coll (4), Magriñà (13), Cobo (3), Molina (2), 
Martínez, Solé (8).

PARCIALS: 15-15, 17-16, 23-12, 9-13

Remuntada i victòria fora

Les noies del Gress. | CEDIDA

Segona victòria seguida del Gress 
Platges de Mataró, en aquest cas 
a domicili. Les noies d’Àlex León 
van saber capgirar un partit que 
al descans se’ls havia posat cos-
terut, amb un -13 de diferència, 
gestionant molt bé el seu joc i re-
tallant a poc a poc les distàncies, 
fins que a dos minuts per al final 

53 ARXIL PONTEVEDRA

64 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: JGibert (5), 
Diao (5), Andersen (5), Claret (4), Llobet 
(15), Ruano (8), Massuet (2), Latorre (3), 
Jones (17)

PARCIALS: 5-18, 9-18, 18-11, 21-17

Victòria a Pontevedra per 
iniciar l’aventura a Estatal

van prendre el control del marcador. 
Les jugadores del Grup Barna van 
fer dos quarts molt encertats però 
van topar amb la puixança tant en 
defensa com en encert a la cistella 
de les mataronines en un tercer i 
quart quarts especialment inspi-
rats, on van demostrar tenir una 
marxa més que les locals.

Dojo
Cervantes

Dojo Cervantes: Francesc Macià,1-3 • Mataró
Tel 93 798 40 93 • 639 781 674

info@wigchunmataro.com
www.wingchunmataro.com

Sifu Carlos Rodríguez
(Más de 30 años de experiencia)

Horario
Martes y Jueves de 19 a 20:30h

C
DEFENSA PERSONAL

WING CHUN - KUNG FU
“El eficaz arte de defensa, que inspiró a Bruce Lee”

Personajes del Wing ChunPersonajes del Wing Chun

BASQUET

L’equip del Rugby Club Mataró va 
patir una contundent derrota en la 
segona jornada de la Fase Prèvia 
per entrar a la Divisió d’Honor 
Catalana. Va caure per 81-17 da-
vant el FC Barcelona Blau.
La classificació està així: FC 
Barcelona Blau 10, Químic i Terrassa 
5, Manresa i Sant Cugat 4, RC 
MATARÓ i Badalona 0.

Dissabte toca guanyar
Aquest dissabte a les 19 hores, 
al Camí del Mig, el Rugby Club 
Mataró té l’oportunitat de sumar 
els primers punts amb la visita del 
Badalona.

www.eltotesport.com |  P. 9BÀSQUET

Contundent 
derrota del 
Rugby Club
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2   SINGUERLÍN

1   CE MATARÓ

CE MATARÓ:  Pol, Lluís, Kiku, Adrián, 
Isma, Parri (Marc Pascual 81'), Peque 
(Aitor 46'), Sergi Sànchez (Uri Martínez 
57'), Kique, Toni Muñoz (Pedro 57'), 
Aleix Cirera.
GOLS: 9'  Rosas (1-0); 29' TONI MUÑOZ 
(1-1); 81' Xavi (2-1).

SEGONA
CATALANA

L'equip groc-i-negre va desapro-
fitar ocasions per avançar-se

El CE Mataró havia fet el millor inici 
de lliga dels últims 25 anys, amb 
cinc victòries seguides. Diumenge 
va veure la seva ratxa trencada al 
camp d'un equip que també estava 
imbatut. Ja se sap: quan un equip 
va líder i ho ha guanyat tot, tothom 
té ganes de trencar-li la ratxa i els 
equips surten molt motivats. 

Això és el que va passar a Can 
Zam, on els locals es van avançar 
als 9 minuts de joc, amb un gran 
xut llunyà. El Mataró va reaccio-
nar amb un bon treball col·lectiu i 
Toni Muñoz va empatar abans de 
la mitja hora de joc.

A la represa l'equip groc-i-negre 

EL CE Mataró només 
amb un punt de marge

6a jornada (6/7 octubre)

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

Classificació 
CE MATARÓ 15; Turó Peira, Singuerlín 14, 
Montcada 13; Sant Andreu At. 12;  Llefià 
10; Parc i Molletense 9, Pubilla Casas i 
Young Talent 7; PREMIÀ MAR i SANT POL 
6; Valldoreix i Mollet 5; Europa B, Besós 
BV i Canyelles 4; Sarrià 3.
7a jornada (13/14 octubre)
CE MATARÓ - Turó Peira  (DG 17 h)
SANT POL - Young Talent (DG 12 h)
PREMIÀ DE MAR - S. Andreu At. (DG 12 h)
El Mataró rep un imbatut
Després de patir la primera derrota 
contra un equip encara imbatut, el 
Mataró en rep un altre que no coneix la 
derrota, el Turó Peira. Aquest equip ha 
vingut tres vegades al camp del Mataró i 
sempre ha perdut. La darrera vegada la 
temporada 2013-14 i va ser per 2-0.

Victòria de prestigi
L'equip juvenil del CE Mataró va obtenir 
una victòria de prestigi al camp de la 
Damm per 1-2, amb gols d'Esteban i 
Monjonell. El Mataró és 6è a només 4 
punts del líder. Dissabte a les 19 hores 
reben el Jabac Terrassa.

Dura derrota del femení 
en el debut a casa
Si en l'únic partit que havien jugat en el 
seu debut a 1a Catalana l'equip femení 
groc-i-negre va guanyar per golejada 
(1-7) a l'Estartit, diumenge va veure 
com el líder, el Martinenc, li infringia 
aquest mateix resultat al Municipal del 
Centenari.
Destacar el retorn, després d'una greu 
lesió, de la capitana Dori Apolo, que va 
ser l'autora del gol local.

 S'acaba la ratxa triomfal

Singuerlín no va poder ser. | CEDIDA

va controlar la situació i va tenir 
diverses ocasions de gol. Però les 
va desaprofitar i, en canvi, quan 
faltaven 9 minuts per al final l'equip 
local va marcar el gol del triomf. 

Tot i la derrota, l'equip de Raul 
Monroy conserva la primera posició, 
amb un punt d'avantatge sobre el 
seu rival d'avui i sobre el Turó Peira, 
que serà el pròxim rival.

1a Catalana Fem

Lliga Nac. juvenil

Guillem Pujol, campió de la Copa 
d'Espanya d'Aigües Obertes

Pujol segueix recollint trofeus. | ARXIU

Guillem Pujol, el nedador blanenc 
del Torrot-CN Mataró, es va procla-
mar campió de la IV Copa d'Espa-
nya d'Aigües Obertes, després de 
l'última prova disputada diumenge 
passat, dia 2 d'octubre, a la ciutat 

de Benidorm.
Pujol va quedar segon en aques-

ta darrera prova disputada sobre 
una distància de 5.500 metres, 
però en la classificació per punts 
de la Copa d'Espanya, ha quedat 
primer amb 435 punts.

el Esporttot FUTBOL
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2  CIRERA

1  LA LLÀNTIA

CIRERA: Toni, Isaac (Joel 51’), 
Karamba, Palau, Albert G., Agus (Ximillo 
72’), Yustos (C. Romero 57’), Juako, 
Campaña (Baba 57’), Aleix (C.Flores 72’) 
i Frank.
LA LLÀNTIA:  Joan, Yusupha, Andrada 
(Guedes 74’), Llavero, Salvia, Jerreh, 
Ibra (Sergio Garcia 74’), Saiku (Isma 
46’), Bilal (Paby 79’), Ibu i Said.

5  MOLINOS

1  ARENYS DE MAR

MOLINOS:  Dani, Mamadou, Jordi 
(Roca 46’), Hèctor, Sergio (Artero 71’), 
Ruben  (Isra 65’), Adri (Pereira 60’), 
Jorge, Toni, Óscar (Batlle 46’), Aitor.

2  VILASSAR MAR B

1  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Moreno, Loukhiar 
(Valencia 77’), Badji, Lluc Pera (Cortés 
46’), Carrasco, Javi, Vela (Jiménez 58’), 
Conejo (Ordóñez 46’), Barris, Eric (Faris-
si 19’) i Adama.

TERCERA
CATALANA

L’equip local es va avançar amb un xu-
tàs impressionant d’Álvaro Yustos, però 
després els llantiencs van crear molt de 
perill i van estar prop de l’empat, que van 
acabar aconseguint al quart d’hora de 
la segona part amb gol d’Ibra, després 
que Toni hagués salvat el seu equip amb 
grans aturades. Però va durar poc l’alegria 
visitant, ja que una gran jugada de Joel va 
servir perquè Aleix Tarrés fes el que seria 
el gol del triomf. Fins al final molta emoció 
amb ocasions dels dos bàndols.

L’equip vilassarenc va marcar aviat i va 
controlar la situació, marcant el segon ja 
avançada la segona part. En temps afegit 
Javi Rodríguez va reduir distàncies.

Molinos i Cerdanyola, 
de moment al podi

6a jornada (6/7 d'octubre)

Santvicentí - Premià Dalt .......................... 1-1
MOLINOS - Arenys de Mar ........................5-1
La Salut - Cabrils ....................................... 2-3
Vilassar B - PLA D'EN BOET ...................... 2-1
Lloreda - CERDANYOLA AEiLL .................3-5
CIRERA - LA LLÀNTIA  ................................ 2-1
Fund. Montgat - Vilassar Dalt ................0-5
Montsant - Masnou At.............................. 3-2
MATARONESA - Llavaneres...................... 2-2
Classificació 
Vilassar Dalt 15; MOLINOS, CERDANYOLA, 
Vilassar B, CERDANYOLA 13; CIRERA 12; 
Llavaneres 11; Santvicent 10; PLA D'EN 
BOET i Cabrils 9, Premià Dalt  8; LA 
LLÀNTIA, Montsant, La Salut Badalona 7, 
Lloreda, Arenys Mar 6; MATARONESA 5; 
Masnou At. 3; Fundació Montgat 1.

7a jornada (13/14octubre)
CERDANYOLA- MOLINOS (DS 17 h) 
Llavaneres - CIRERA (DS 17 h)
Vilassar Dalt- LA LLÀNTIA (DS 19h)
PLA D'EN BOET - Montsant  (DS 17 h) 
Masnou At- MATARONESA (DG 12 h)

Derbi al Camí del Mig
Aquesta setmana el derbi mataroní es 
juga al Camí del Mig, on es troben els 
dos equips de la ciutat que estan en 
millor posició a la taula. Es preveu serà 
un derbi d'alta intensitat.

Cap mataroní a dalt

4a jornada (6/7 octubre)

MATARÓ ATH.- Alella .............................. 1-3
Tiana - MOLINOS B  ................................1-0
ROCAFONDA - JUVENTUS .....................0-4
JUVESPORT - Cabrera B ........................4-1

Dominen la classificació, Alella, Tiana 
i Calella amb 12 punts. Molinos B és 4t 
amb 9 punts, Juventus és 6è amb 7, 
Juvesport 10è amb 4, Mataró Athlètic 
13è amb 1 i Rocafonda 14è encara amb 
zero.

Aquest dissabte a les 17 h gran partit 
a Can Xalant, on la Juventus rep un 
dels líders, el Tiana.

L'emocionant derbi de la setmana 
se l'emporta el Cirera

El Cirera va ser millor. |D.FERRER

4a Catalana

2  MATARONESA

2  LLAVANERES

MATARONESA: Marcos, Guti (Espin 
84’), Miguel, Carlos, Beltran (Moya 
46’), Dembo (Marc Pérez 46’), Sissoko, 
Bofarull, Joan (Palanco 73’), Marcelo 
(Óscar 63’), Aitor.

Gran exhibició local remuntant el primer 
gol rival. Al descans Toni Martín i Jorge 
Manrique (2) havien capgirat clarament 
el marcador. A la represa va continuar el 
festival local completat amb el “hat-trick” 
de Jorge i l’últim gol de Pereira.

Bon partit en què els arlequinats van 
avançar-se amb gol de Joan. Ja avançada 
la segona part els llavanerencs van capgi-
rar el marcador en pocs minuts. Aitor va 
empatar per donar un punt als locals.

3  LLOREDA

5  CERDANYOLA

CERDANYOLA AEiLL:  Moreno, Àlex, 
Javi Molina, Mosquera (Hernàndez 
67’), Simón (Almirón 46’), Ricis, Mas, 
Romero, Delgado, Carrasco i Carmona 
(Rafael Molina 88’).

Gran victòria del vermells, que encadenen 
quatre jornades sense perdre. Van manar 
sempre, responent a les rèpliques locals. 
Van marcar Delgado (2), Sergi Mas (2) i 
Carrasco.

www.eltotesport.com |  P. 11FUTBOL

TOTESPORT 1543 tot 2.indd   11 09/10/2018   17:36



El Futsal Aliança Mataró va em-
patar 2 a 2 a la pista del filial de 
l’Indústries Garcia, sumant un punt 
que li permet mantenir-se al cap-
davant de la classificació. Després 
de 4 jornades, els mataronins han 
sumat 10 dels 12 punts possibles i 
comparteixen el lideratge amb el 
CCR Castelldefels, l’altre equip de 
la categoria que encara es manté 
invicte. El Futsal va estar a punt 
d'aconseguir capgirar per complet 
el marcador però finalment no es 
va poder culminar la remuntada, 
ja que el porter local va evitar la 

Punt de líder del Futsal Aliança 

2  INDÚSTRIAS GARCÍA

2  FUTSAL ALIANÇA

ALIANÇA MATARÓ:  IIsaac Fernandez, 
Alex del Barco, Pol Novo, Alejandro Me-
dina (2), Oriol Lopez,  Llibert Canal, Joel 
Ciscar, Miquel Puig, Paquito Pares, Azhar 
Chiheb, Rafael Berlanga, Alagi Toure. 

Forta trompada del 
masculí de l'Iluro HC

Els jugadors de l'equip. | FUTSAL

S'encallen a casa. | D.FERRER

L’equip masculí de l’Iluro HC iniciava la seva partici-
pació a 1a Catalana després del brillant ascens obtin-
gut la temporada passada. Però la il·lusió amb què 
s’afrontava el campionat no ha estat suficient per 
fer un bon inici i l’equip taronja va perdre a casa per 
un contundent 0-11 davant el Club Ègara de Terrassa.
Van jugar: Sergi Llena, Adrià Velilla, David Montero, 
Jesús Ramírez, RogerCarbonell, Jaume Martí, Nelson 
Garcia, Pau López, Carles Garcia, Oriol Zamora, Arnau 
Pons, Assenç Garcia, Joan López, Jerònimo Costa i 
Oriol Massagué. L’entrenador és Pablo Sainz.

derrota del seu equip amb una gran 
actuació.

Aquest dissabte el Futsal Aliança 
Mataró rebrà a les 18 hores la vi-
sita del Natació Sabadell, un dels 
aspirants al títol.

Tercera derrota de l’equip dirigit per 
Joan Serra. Tot i la derrota s’ha vist 
un equip amb ganes, que va perdent 
les pors i que durant molts minuts 
ha disputat de tu a tu el partit al 
líder de la divisió i clar aspirant a 
l’ascens. El Ripollet se'n va anar fins 
al 5-2 en uns mals minuts dels groc-
i-negres, que tot i això van picar a la 
porta del partit acariciant l'empat 
amb el 5-4 després d'un gol de Pol 
Aledo. Finalment, però, el Ripollet 
es va imposar tot i els brots verds 
en el joc mataroní.

 SPALL Ciutat Mataró 8-5. 

Tercera 
derrota seguida 
de l'SPALL

Nova tècnica per a la 
sincro del CN Mataró

Una tècnica experimentada | Cedida

La secció de Natació Artística del Centre ha incorpo-
rat a l'equip tècnic la Irina Rodríguez perquè aporti 
la seva àmplia experiència en aquesta disciplina i 
pugui fer créixer una secció en constant evolució. 
La tasca la compaginarà amb l'actual directora es-
portiva, l'Ana Ruiz. Com a nedadora, la Irina ha estat 
una esportista d’elit que ha format part de la selecció 
estatal, amb què va guanyar la medalla de plata als 
Jocs de Pequín (2008), la medalla d’or al campio-
nat del món de Roma (2009) i diverses medalles en 
altres campionats del món i d’Europa.

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

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

Les distàncies 20:15 (18 oct.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes
Al tancament de l’edició no disposàvem dels horaris.
Consulteu al web www.totmataro.cat/cinemes

First man          

Smallfoot          

La sombra de la ley          

La casa del reloj en la pared          

Ola de crímenes Ha nacido una estrella       

Venom   Christopher Robin       

Milla 22        Un pequeño favor  

Johnny English   Todos lo saben

Book Club La monja

Los increíbles  

Centre Parroquial d'Argentona
C. Bernat de Riudemeia, 4 - Argentona

La revolución silenciosa 21:00 (11 oct.)      19:00 (12 oct.)

Promesa al amanecer 

 21:00 (13 oct.)      19:00 (14 oct.)      20:00 (15 oct.)

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

La sombra de la ley  12:00  16:20  19:00  21:45  00:30

La casa del reloj en la pared   12:15  16:00  18:15  20:30   

 22:45  01:00

Smallfoot  

 12:00  12:20  16:00  18:15  20:30       [dl.-dj.] 17:00  19:15  21:30

      [En català]     [dj.-dg.] 12:15  16:30  18:45   [dl.-dj.] 17:00  19:15

First man  12:00  16:10  17:45  19:05  22:00  23:35          

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

Ola de crímenes 16:00  20:30  22:40  00:50    [dl.-dj.] 19:00

Ha nacido una estrella 12:00  16:20  19:10  23:45          

 [exc. dm.] 22:00           [dm. VOSE] 22:00

Venom 12:00  17:00  18:00  19:30  22:00  23:00  00:00  00:30          

 [exc. dm.] 20:30           [dm. VOSE] 20:30           [VOSE] 12:20

Christopher Robin 15:45  18:10

Milla 22 22:45  00:50

Un pequeño favor [dl.-dj.] 16:30

El reino 21:15

Searching 16:00  00:50

Johnny English 12:15  15:45  18:15  20:20           

Todos lo saben [dl.-dj.] 21:30 

La monja 22:30  00:40 

Los increibles 2  12:10

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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 Després d'estrenar-se als cine-
mes Girona de Barcelona a prin-
cipis d’octubre, dijous que ve, dia 
18, Eugenio es projecta al saló de 
sessions de l’Ajuntament d’Argen-
tona de la mà de DocsBarcelona 
del Mes i de la productora Clack, 
que és qui promou la versió lo-
cal d’aquest cicle a la població 
maresmenca. 

Es tracta d’un documental que 
retrata la vida del mític humorista 
català, que omplia escenaris amb 
el seu particular sentit de l’humor. 
La cinta, però, no obvia la cara B 
de l'humorista, que passava lluny 

'Eugenio', ara a Argentona

dels focus, en la intimitat. La pel-
lícula va ser el documental més vist 
durant la 21a edició del Festival 
DocsBarcelona, en què va esgotar 
les entrades a la majoria de sessi-
ons i es va convertir, durant el sol 
mes que va estar disponible, en el 
documental més vist a Filmin dels 
últims anys.

Tal com va passar a Mataró el 
dia 10, és una ocasió especial per-
què a "El documental del mes" a 
Argentona els assistents podran 
parlar amb Jordi Rovira, periodista 
mataroní i codirector d’Eugenio. 
L'entrada és gratuïta.

  

Pregunta de la setmana
Quina coneguda sèrie històrica 
va protagonitzar Michelle 
Jenner?

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

Resposta del núm. 1836
"Mar adentro"

Guanyadors:
• Magia Lorena Estrada
• José García Giménez

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

"El documental del mes" mostra la cara menys coneguda 
de l'històric humorista

núm. 1838 de l'11 al 18 d'octubre de 2018
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Cinemes Les estrenes

FIRST MAN

La història de Neil Armstrong, 
l'astronauta més conegut de la història 
per haver estat el primer a trepitjar 
la Lluna, centra un film que es fixa, 
més que no pas en la fita, en la cursa 
d'obstacles i sacrificis que ha haver de 
superar.
Direcció: Damien Chazelle
Intèrprets: Ryan Gosling, Jason Clarke,  
Claire Foy,  Kyle Chandler, Corey Stoll.

LA SOMBRA DE LA LEY

Un policia arriba a la Barcelona convulsa 
del pistolerisme disposat a investigar, 
separar el gra de la palla i fer caure els 
cervells anarquistes d'aquest episodi. 
S'infiltra tant fins al moll de l'os que aca-
ba enamorat d'una anarquista.
Direcció: Dani de la Torre
Intèrprets:  Luis Tosar,  Michelle Jenner,  
Vicente Romero,  Ernesto Alterio.
126 min

SMALLFOOT

Un ieti surt del seu propi món i coneix 
un humà. L'animal és jove i llest i aques-
ta finestra oberta a un altre món li 
permet somniar en elements i vivències 
diferents dels que la seva espècie i el 
seu llogaret li ofereixen. El contrast en-
tre un món i l'altre, a pantalla.
Direcció: Karey Kirkpatrick, Jason 
Reisig
96 min

LA CASA DEL RELOJ EN LA 
PARED

El protagonista perd els pares i, orfe, se'n 
va a viure a casa d'un tiet sense gaire 
més atraccions que un misteriós rellotge 
de paret. És a través d'aquest rellotge que 
descobreix un món fantàstic de mags i 
bruixes que el fascinarà. 104 min 
Direcció: Eli Roth
Intèrprets: Owen Vaccaro,  Jack Black,  
Cate Blanchett,  Kyle MacLachlan.

CLIMAX

Una vintena de ballarins van a un bosc 
a preparar un xou de dansa urbana però 
com que són uns caps de trons acaben 
fent una festa que acaba com el rosari 
de l'aurora. Sembla que la beguda es-
tava emmetzinada amb algun tipus de 
droga. Qui ho ha propiciat? 95min
Direcció: Gaspar Noé
Intèrprets: Sofia Boutella, Romain Gui-
llermic,  Souheila Yacoub,  Kiddy Smile.

EL REINO DE LOS ELFOS

Al món èlfic es desencadena una lluita 
cos a cos entre la princesa Liya i una 
malvada Elfa fosca que ara té com a 
arma secreta una gemma que li atorga 
directament uns grans poders. L'estira-
i-arronsa entre les dues combatents 
marca aquesta nova seqüela de Dragon 
Nest: Warrior's Down, que va triomfar el 
2015. 104 min
Direcció: Yi Ge, Yuefeng Song.

133 min
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Ciutat: Redacció

 Recuperar la història del vidre i del 
cooperativisme i reivindicar l’ofi -
ci de vidrier artesà. L’Ajuntament 
de Mataró aprova una resolució 
per recuperar, amb l’Associació del 
Vidre Bufat de Mataró, la història 
del vidre i del cooperativisme i im-
pulsar així la marca Vidre Bufat de 
Mataró, com a “element d’identitat 
i de promoció econòmica i turística 
de la ciutat”.

“El vidre va tenir una impor-
tància cabdal entre els segles XVI 

El ple de l’Ajuntament aprova, per unanimitat, una 
proposta de la CUP per recuperar el vidre bufat a Mataró 

i XVIII, quan fi ns i tot la casa reial 
venia a comprar vidre a Mataró”, 
asseguren des de l’Associació del 
Vidre Bufat de Mataró. Promotora 
de la iniciativa, l’entitat propo-
sa també destinar un espai per-
manent a divulgar la història del 
vidre bufat i equipar-lo amb un 
petit forn per fer tallers i vendre 
artesania. Una forma, entenen, 
de projectar la ciutat a través de 
l’ofi ci de vidrier artesà.

Per a l’associació, un bon lloc 
podria ser el Cafè Nou, actual-
ment en fase de remodelacions. 

Reivindicant el vidre bufat i el cooperativisme

Una foto antiga de la Cooperativa del Vidre

Joan Peiró amb treballadors del Forn del Vidre

Arxiu 

Arxiu 

D’aquesta manera, l’espai divul-
gatiu també podria esdevenir una 
escola taller on donar a conèixer 
als visitants i turistes aquest antic 
ofi ci, juntament amb el que va 
signifi car la cooperativa del vidre.

Un ofici lligat a un model
A Mataró la història del vidre va 
lligada a la del cooperativisme. 
Joan Peiró, referent de la ciutat i 
impulsor de la revolucionària co-
operativa Cristalleries de Mataró, 
va ajudar a construir un model de 
treball avançat al seu temps, més 
just i solidari. 

Cristalleries de Mataró, socie-
tat cooperativa que va ser durant 
dècades l’empresa més important 
en la fabricació de bombetes de 
l’Estat, va esdevenir un referent 
educatiu, cultural, social, sanitari 
i econòmic, que promovia actes 
culturals oberts a tota la ciutat, 
i és encara avui un referent i un 
dels màxims exponents de l’esperit 
cooperatiu de l’època.

Ass. Vidre Bufat

"Volem destinar un espai 
a tenir un forn i fer tallers"

Joan Peiró (1887-1942) va 
ser secretari general de la 
CNT als anys 20 i ministre 
d'indústria durant la Segona 
República. Obrer del vidre, 
anarcosindicalista i impulsor 
de la Cooperativa del Vidre 
(el popular Forn del Vidre 
mataroní), impulsà un model 
cooperatiu capdavanter. Va 
ser afusellat per les autoritats 
franquistes a Paterna el 24 
de juliol del 1942.

El vidre i Joan 
Peiró

Ciutat núm. 1838 del 11 al 18 d'octubre de 2018
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"El més bonic és 
tancar amb il·lusió 
i ganes de treballar, 
no cansats i abatuts"
Gastronomia: Redacció - ACN

 El 27 d'octubre l'afi nada orquestra del restaurant Sant Pau 
farà sonar el seu darrer "gong!". Carme Ruscalleda posa fi  a 
30 anys d'història de l'icònic restaurant de Sant Pol de Mar 
en un moment àlgid i amb plena energia. I decideix tancar 
ara precisament per això. "El més bonic és tancar amb il-
lusió i ganes de treballar, i no cansats i abatuts perquè es 
notaria en el resultat", ha explicat l'estrellada cuinera en 
una entrevista a l'ACN. El tancament, però, no és un cop de 
porta defi nitiu a una vida entre fogons. La seva trajectòria 
continua ara amb el projecte Cuina Estudi, des d'on orien-
tarà i assessorarà altres projectes: "El Sant Pau tanca, però 
tota la resta és obert per atendre altres fronts".

Va començar traient el cap darrere el taulell de la xarcute-
ria dels pares i el seu interès pel producte fresc i de qualitat 
aviat la van animar a fer les seves primeres passes a la cui-
na, oferint un servei de dinars dins la mateixa botiga, en un 
carrer estret del serpentejant nucli urbà de Sant Pol de Mar.

Començava així la història d'una de les millors cuineres 
del món de tots els temps. De la rauxa d'aquells inicis i el 
punt de seny que també caracteritza el caràcter català nai-
xeria el que fi ns avui és el restaurant Sant Pau, de Carme 
Ruscalleda. Ara, però, amb més de mig segle de trajectòria 
professional –els darrers 30 al capdavant del Sant Pau–, hi 
posa un punt i a part. 

Explica que part del seu èxit és gràcies a mirar sempre en-
davant i amb optimisme: "Ens n'hem sortit perquè no vam 
pensar mai en el fracàs i el camí ha estat fent passets de for-
miga però molt sòlids". En els seus inicis, explica, l'objectiu 
era fer del seu equip humà "una orquestra amb un discurs 
en què no fallés res". Assegura haver-ho aconseguit.

Carme Ruscalleda

taulataulaA taulataulataula
Carme RuscalledaCarme Ruscalleda

taula
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Ruscalleda, però, no s'acomiada, no es jubila. 
"Només" tanca el Sant Pau i deixa enrere el com-
promís diari amb els dinars i sopars, però el seu 
dia a dia continuarà vinculat a la cuina a través del 
projecte Cuina Estudi, un saló d'operacions en què 
no deixarà de crear noves receptes i d'experimentar 
amb nous productes d'altres contrades.

Aquest projecte, de fet, ja existia actualment. S'hi 
va veure abocada a crear-lo amb l'obertura del 
restaurant de Tòquio el 2004 per tal d'endreçar 
idees i treballs. "Era un projecte a cavall del Sant 
Pau que ara continuarà amb més volada", detalla. 
"Tanquem amb ganes de fer coses i no serà un 
tancament rotund a les nostres vides", insisteix.

Sense taula per a l'últim servei
El darrer servei que oferirà el Sant Pau serà el so-
par del 27 d'octubre i oferirà el mateix menú que 
aquests darrers dies, "30 anys de gastronomia sant-
polenca", un repàs a la trajectòria del restaurant. 
Ruscalleda vol que sigui un servei "normal", però 
no amaga que el moment en què canti la darrera 
comanda serà molt especial. Fins i tot el seu fi ll, 
Raül Balam –xef del Moments–, ha volgut ser aquell 
dia a la cuina on es va formar per posar plegats el 
punt fi nal al Sant Pau. Les reserves fa mesos que 
són plenes, inclús abans que Ruscalleda decidís 
que aquell dia seria l'últim. De fet, si no tanqués, 
aquest seria l'últim dia de la temporada abans de 
vacances i ho han fet coincidir.

A partir del 28 d'octubre, l'antic hostal Sant Pau 
tornarà a ser una casa particular, com ho va ser 
al segle XIX. Hi viurà la fi lla de Ruscalleda, que 
aprofi tarà la part del garatge per fer-hi un bar. La 
família es va plantejar que Raül Balam prengués el 
relleu de Ruscalleda però va ser el mateix cuiner qui 

ho va descartar per seguir el seu camí en solitari.

Talent en femení amb el Maresme com a guió
Ruscalleda aprofi ta també el seu adeu dels directes 
davant els fogons per fer balanç de l'evolució de la 
cuina professional en el darrer mig segle. Quan va 
començar a dedicar-s'hi, les cuines eren, a les cases, 
espais reservats gairebé en exclusiva per a les dones 
i en l'auge de l'alta cuina, en canvi, molt del prota-
gonisme se l'han endut els homes."La dona sempre 
s'havia quedat a la rereguarda i les eines eren fetes a 
la mida de l'home", refl exiona. La situació, assegu-
ra, ha canviat. Les cassoles són més lleugeres, a les 
cuines professionals ni tan sols fa calor i el que es 
posa en valor és "posar idees i motivar l'equip". El 
talent, assegura "pot ser tant masculí com femení".

També darrere els cuiners i cuineres de primera lí-
nia, apunta, "hi ha tant homes com dones" i avisa 
que la societat s'ha de preparar per assumir que les 
dones arribin a tots els perfi ls professionals "amb 
pas ferm". A la cuina del Sant Pau, assegura, aquesta 
normalitat amb què entoma les coses fa que exis-
teixi una "paritat sense buscar-la". No se li escapa, 
però, que la seva retirada de la primera línia tindrà 
certa infl uència, pel que suposa la seva fi gura per 
a les dones cuineres. "El buit de seguida s'omple", 
assegura Ruscalleda, que confi a en la pedrera de 
cuineres que s'intenten fer un lloc en els graons més 
alts del món gastronòmic.

Preguntada sobre les seves principals aportacions 
al món de la cuina, la cuinera santpolenca ho té 
clar: vol ser recordada per la defensa del territori. 
"Sempre he pensat que el punt local santpolenc ha 
deixat una petja important, amb el Maresme com 
a guió de la inspiració" per fer una aposta culinària 
fonamentada en el binomi diversió i salut.

núm.1838 de l'11 al 18 d'octubre de 2018
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sugarbibigf

guanya
el premi de
ca la ceci

"Magdalenas con arándanos, grosellas y 
frambuesas"

fi shermataro

guanya
el premi de
la burguesa

"Sempre tens un forat per a un bon tiramisú"

comiendo_por_catalunya

guanya
el premi de
tubau

"Lasaña casera"

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

CONCURS

#totataula
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ennu_98

guanya
el premi de
the open pizza

"Pasta als quatre formatges"

lourdespratsantius

guanya
el premi de
seis sentidos

"Cremosos de limón con bizcochos de 
vainilla borrachos"

move_the_cook_cook

guanya
el premi 
sushi ya

"Truita oberta de camagroc i foie"

rratmarin

guanya
el premi de
gaudium

"Bizcocho de mango"

núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018
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Opta a premis als establiments 
coŀ laboradors:

Aquesta setmana   
7 premis més!      

Participes cada setmana en el 

concurs i estàs segur que la teva 

foto és de les millors del 

#totataula?

Vols saber abans que ningú si has 

guanyat algun dels premis del 

Tot a Taula?

Entra els dijous al web 

www.totmataro.cat/totataula 

i sabràs abans que ningú qui 

són els guanyadors de la 

setmana anterior!

CONCURS

#totataula

AA taula
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Ingredients
• 100 g de xocolata (72% de cacau)
• 100 g d'ou
• 100 g de melassa d’arròs
• 60 g de beguda vegetal
• 60 g de farina d’arròs
• 60 g d'ametlla molta
• 40 g de crema d’ametlles
• 40 g de xarop d’atzavara
• 20 g d’oli de gira-sol
• 6 g de cacau en pols
• Sal

Elaboració
1. Fon la xocolata al bany maria juntament amb 

l’oli de gira-sol.
2. Escalfa lleugerament la beguda vegetal i la 

crema d’ametlles, incorpora-les a la xocolata 
fosa i reserva-ho.

3. Bat l’ou, afegeix-hi la melassa d’arròs i el 
xarop d’atzavara i bat-ho fins a obtenir una 
escuma estructurada. Incorpora-hi la barreja 
anterior de xocolata i ametlles.

4. Barreja la farina d’arròs, l’ametlla molta, el 
cacau en pols i un polsim de sal, i remena-ho 
amb moviments envoltants.

5. Distribueix la massa en motlles.
6. Per obtenir més contrast entre l’exterior sec 

i l’interior flonjo pots refredar-los o conge-
lar-los abans de ficar-los al forn.

7. Posa'ls al forn entre 6 i 8 minuts a 200 ºC. 
Serveix-ho immediatament.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

COULANT DE XOCOLATA
I AMETLLES

Coulant de xocolata i ametlles, unes postres clàs-
siques, cruixents per fora i cremoses per dins, 
amb les quals tindrem l’èxit garantit. A més, el 
gust i la untuositat que els confereix l’ametlla les 
fan absolutament irresistibles.

Recepta patrocinada per: 

LA RECEPTALA RECEPTA
DEDE

21

Vivino és una web primordial per a tots els que els agradi el 
vi, tant si hi entenen com si ho fan veure encara que no en 
sàpiguen ni un borrall. Es tracta d'un directori completíssim 
que identifica el vi que volem prendre, un somelier a la nos-
tra disposició. Els usuaris de Vivino han escanejat gairebé 
425 milions d'etiquetes i han donat 72 milions de qualifica-
cions. Si els usuaris fan una foto d'una etiqueta de vi amb el 
seu telèfon i l'aplicació els retornarà les qualificacions dels 
usuaris, el preu de venda mitjà, les notes de degustació i els 
maridatges recomanats. 

La web recomanada:

vivino.com

núm. 1838 de l'11 al 18 d'octubre de 2018
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La impressionant Tarraco Arena Plaça va bullir com 
passa cada dos anys amb una edició del Concurs 
que va conèixer un vencedor diferent dels verds de 
Vilafranca per primer cop en 18 anys. Aquest cop va 
ser la Vella dels Xiquets de Valls la que va sortir més 
eufòrica de plaça. Tot i que als Capgrossos l'alegria 
era pràcticament la mateixa. Els Capgrossos van saber 
fer abstracció de l'entorn i la jornada –aquella plaça 
és dura i hi va haver força llenya– per segellar la seva 
pròpia seqüència, molt a la seva manera. S'havien 
proposat des de feia setmanes el lema #elmillorcon-
curs, i el van fer possible. El 3 de 9 d'entrada va ser 
ferm com una roca i va possibilitar la gamma extra 
posterior, a la segona i la tercera.

La torre de 9 dels Capgrossos va tornar a demos-
trar que no deixa de ser un castell dificilíssim per 
més que els maresmencs s'entestin a dominar-lo. 
Semblava pujar amb més seguretat i menys gir que 

per Les Santes però va tornar a demanar un exer-
cici de lluita molt important a tronc i soca en una 
descarregada de mides dolentes. El tacte i l'expe-
riència –ja en són 7 de descarregades de forma 
consecutiva– van ser clau per assegurar el castell. 

5 de 9 de convicció

A la tercera ronda la vianda duia nom de 5 de 9. El 
mateix castell que per Santes s'havia fet esquiu en 

Immaculats i voraços. Els Capgrossos de 
Mataró van viure diumenge a Tarragona 
un dels dies més feliços dels seus 23 anys 
d'història, després d'enllaçar en una se-

qüència perfecta de tres rondes el 3 de 9 amb 
folre, la torre de 9 amb folre i manilles i el 5 de 
9 folrat. És, sense comptar els pilars, la seva 
millor actuació –que signen per quart cop, el 
primer aquest 2018– i que els va valdre perquè 
al final del magne certamen se situessin en la 
quarta posició. 

L'espectacular aspecte de la TAP  JARC B. 

El millor
Concurs
Els Capgrossos fan el 3, la 
torre i el 5 de 9 i queden 
quarts a Tarragona

REPORTATGE
Text: Redacció

Fotos: Joanna d'Arc B.
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dos intents desmuntats, la mateixa construcció que 
segueix sent el sostre casteller per als de la camisa 
blava. Un primer peu es va arriar avall i als Capgrossos 
els va tocar actuar en un dels moments de més tensió 
a plaça. Tot i això van enlairar un 5 de 9 de convicció, 
que es va presentar en tot moment com el castellot 
que és, demanant la millor versió de tots els pisos. 
La descarregada, entre crits a la plaça, va ser emo-
cionant. I l'eufòria es desfermava just al baixar. Més 
que justificada. Era el millor Concurs, eren els millors 
castells possibles. S'havia descarregat tot.

Canvi de règim

La Colla Vella dels Xiquets de Valls s’ha coronat com a 
guanyadora del 27è Concurs de Castells de Tarragona, 
trencant així l’hegemonia dels Castellers de Vilafranca 

700 castellers,  
entre camises   
i samarretes, van  
lligar les pinyes 
més consistents i 
nombroses dels de 
blau

en les últimes vuit edicions. La colla rosada va en-
dur-se el títol gràcies al 4 de 9 i el 2 de 8 nets, i al fet 
de carregar el 3 de 10 amb folre i manilles. Els verds 
van quedar classificats en segon lloc, després de des-
carregar el 3 de 10 i la torre de 9 i d’haver carregat 
la torre de 8 neta. La tercera posició va ser per a la 
Jove de Tarragona, que va completar el 5 de 9 i el 9 
de 8 i també va carregar el 3 de 10. Dissabte, en la 
segona jornada del Concurs, la glòria va ser per als 
Xiquets de Reus i Moixiganguers d'Igualada, tots dos 
guanyadors ex aequo.

La torre de 9 dels Capgrossos al Concurs  JARC B. 
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Solidaritat: Redacció

 El diumenge 30 de setembre, es 
va dur a terme la ja tradicional pas-
sejada Mataró Camina per l’Alzhe-
imer. "Volem donar les gràcies a  

L'entitat organitzadora dona gràcies als més de 5.000 
participants i col·laboradors i farà el sopar final el dia 27

tothom que d’una manera o altra 
ha fet possible que la nostra ma-
nifestació solidària hagi estat un 
gran èxit de participació; més de 
cinc mil persones van caminar pels 
carrers i els camins de la nostra 

Molt bona valoració de l'11è 
Mataró Camina per l'Alzheimer

El Mataró Camina per l'Alzheimer del 2018 va tornar a ser un èxit  Cedida 

estimada ciutat. Va ser una mostra 
contundent de suport als malalts 
d’Alzheimer i a les seves famílies", 
expressen des de l'entitat.

En un comunicat asseguren que 
"sense aquesta participació i l’ajut 
de centenars de voluntaris com 
a suport organitzatiu, d’entitats 
patrocinadores o col·laboradores, 
de mitjans de comunicació, de do-
nants, de l’Ajuntament de Mataró, i 
els Mossos d’Esquadra, aquest bon 
transcórrer de riu assossegat i soli-
dari no hauria estat possible. Una 
vegada més Mataró i el Maresme 
han estat dignes com a indrets 
capdavanters en solidaritat. Tots 
ens sentim orgullosos i agraïts".

27 d'octubre, el sopar
El dissabte 27 d’octubre, durant 
el transcurs d’un sopar solidari, 
Mataró Camina lliurarà a l’AFAM, 
un xec amb l’import de la recap-
tació de la caminada i de les ac-
tuacions complementàries. Es 
farà pública la informació amb 
els detalls de l’activitat i es retrà 
comptes de la recaptació fi nal, ex-
pliquen en el mateix comunicat. 
L'entitat mostra la seva gratitud a 
tots els participants. "Compartir 
aquest goig amb un somriure és 
de bona gent".

14, 20, 61, 74, 84, 88, 92, 99, 111, 151, 158, 159, 190, 205, 212, 243, 
257, 271, 285, 289, 309, 336, 338, 365, 409, 410, 417, 418, 435, 
442, 462, 484, 494, 495, 499, 558, 602, 611, 615, 632, 640, 642, 
643, 664, 670, 674, 705, 714, 728, 732, 738, 744, 758, 765, 780, 
803, 814, 851, 865, 913, 916, 918, 924, 943, 965, 966, 992, 993, 
1012, 1042, 1050, 1054, 1057, 1061, 1066, 1087, 1088, 1097, 1111, 
1117, 1119, 1184, 1192, 1208, 1211, 1230, 1246, 1247, 1259, 1272, 1276, 
1287, 1315, 1352, 1363, 1371, 1388, 1390, 1393, 1405, 1412, 1415, 
1421, 1461, 1462, 1482, 1485, 1491, 1495, 1496, 1497, 1508, 1523, 
1526, 1533, 1553, 1562, 1564, 1587, 1591, 1604, 1627, 1634, 1638, 
1677, 1685, 1724, 1742, 1762, 1772, 1774, 1784, 1787, 1797, 1811, 
1813, 1819, 1824, 1856, 1865, 1926, 1935, 1971, 1976, 2010, 2011, 
2028, 2039, 2063, 2071, 2074, 2084, 2095, 2125, 2141, 2144, 
2145, 2159, 2208, 2293, 2301, 2310, 2311, 2320, 2328, 2330, 2331, 
2349, 2369, 2377, 2390, 2396, 2398, 2408, 2446, 2452, 2458, 
2472, 2487, 2504, 2510, 2540, 2544, 2545, 2546, 2547, 2557, 
2565, 2628, 2643, 2645, 2656, 2672, 2684, 2701, 2711, 2734, 
2736, 2898, 2966, 3053, 3059, 3062, 3090, 3091, 3100, 3133, 
3157, 3369, 3385, 3405, 3420, 3434, 3443, 3444, 3463, 3472, 
3483, 3502, 3504, 4152, 4162, 4167, 4174, 4195, 4202, 4205, 
4213, 4268, 4341, 4528, 4594, 4627, 4635, 4644, 4976, 4987. 

*Si tens premi envia un missatge al correu electrònic
 matarocaminaperalzheimer@gmail.com amb la foto del número

Números de la rifa premiats 
i sense retirar

Ciutat
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Societat: Redacció

 Aquest dissabte, 13 d'octubre, 
tindrà lloc la iniciativa "Cims per la 
llibertat" en solidaritat amb presos 
polítics i exiliats i comptarà amb un 
destacat protagonisme mataroní. 
"Cims per la llibertat" es presenta 
com una acció esportiva, solidà-
ria i reivindicativa que consisteix 
en una "ascensió simultània a 18 
cims de Catalunya triats directa-
ment pels presos, exiliats i represa-
liats polítics".  Amb el suport de la 
Federació d'Entitats Excursionistes 
de Catalunya, entre altres organit-
zacions, es coordinarà l'ascensió 
dels més de 10.000 inscrits que ja 
hi ha a hores d'ara. 

Les dues entitats deganes de l'ex-
cursionisme català, el CEC (Centre 
Excursionista de Catalunya) i 
l'Agrupe de Mataró, apadrinaran 
la Pica d'Estats, el cim triat pel 
conseller Toni Comín en l'acte de 

L'entitat mataronina és l'encarregada del sostre de Catalunya en una jornada 
conjunta de solidaritat amb els presos i els exiliats

"Cims per la llibertat", que tindrà 
lloc aquest dissabte. 

Voluntaris per a l'ascensió
El CEC i l'Agrupe sumaran esfor-
ços, amb la presència de voluntaris 
de les dues entitats, per tal d'orga-
nitzar i coordinar l'ascensió de tots 
els participants inscrits al sostre de 
Catalunya. L'ascensió es farà per la 
banda de Vallferrera.  L'hora pre-
vista d'arribada al cim (de manera 
simultània a la resta també), serà a 
les 12 del migdia, moment en què 
es llegirà un manifest en presència 
de les corresponents personalitats 

L'Agrupe apadrina la Pica d'Estats 
en el marc de 'Cims per la Llibertat'

La seu de l'Agrupació Científico-Excursionista de Mataró D. Ferrer 

(familiars de presos i polítics), jun-
tament amb els presidents de les 
dues entitats excursionistes.

El sostre de Catalunya
La Pica d'Estats (en occità: 
Pica d'Estats, en francès: Pique 
d'Estats) és el cim més alt de 
Catalunya. Es troba entre la co-
marca del Pallars Sobirà i el de-
partament francès d'Arieja. Està 
situada al fi nal de la Vallferrera i de 
la ribera de Sotllo, i és el punt cul-
minant del massís del Montcalm; 
està constituïda per tres pics, poc 
separats l'un de l'altre.

18

Cadascun dels 18 presos 
o represaliats han escollit 
un dels 18 cims que es 
pujaran dissabte

La Pica d'Estats "Cim per la Llibertat" Arxiu 
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Un mono de triatló que controla les constants

Eurecat i Hoko participen per primer cop en l’Ironman amb una peça que incorpora sen-
sòrica i electrònica integrada per poder mesurar el ritme cardíac i altres paràmetres

Empreses: Redacció

  El centre tecnològic Eurecat 
(membre de Tecnio) i el fabricant 
de roba esportiva Hoko, amb seu 
a Mataró, han col·laborat per pre-
sentar les possibilitats que presen-
ta la incorporació de tecnologia i 
sensòrica a la roba esportiva per 
monitorar diferents paràmetres 

corporals durant la pràctica es-
portiva, mitjançant el desenvo-
lupament d’un mono de triatló 
intel·ligent que es va fer servir per 
primer cop diumenge passat en 
les proves de carrera i de bicicleta 
de l’Ironman de Barcelona, que va 
tenir lloc a la comarca.

D’aquesta manera, l’Ironman de 
Barcelona, considerat el tercer més 

important del calendari europeu, 
servirà com a treball de camp per 
comprovar la funcionalitat de la 
tecnologia d’Eurecat integrada a la 
roba esportiva, que, en aquest cas, 
permetrà mesurar el ritme cardíac, 
així com altres constants vitals.

Segons explica l’investigador 
de la unitat d’eHealth d’Eurecat 
i experimentat triatleta Stefan 
Dawalder, que serà l’encarregat 
de posar a prova tant la respos-
ta del mono com la integració i 
el funcionament del dispositiu, 
la validació de la proposta tec-
nològica “en una competició de 
llarga durada i tan exigent com és 
l’Ironman, permetrà mesurar la 
correlació entre paràmetres com 
el ritme respiratori, el ritme car-
díac i l’activitat física”, recollits 
per diferents dispositius durant 

Electricitat • Fontaneria • Climatització • Reformes i obra nova

Eficàcia, rapidesa i qualitat. Tot en un.

25 anys al seu servei

658 020 301 · www.daginstalacions.com · info@daginstalacions.com

AMB EMPENTA
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El PECT de Mataró-Maresme destinarà a l’impuls de l’smart tèxtil 
prop de 2 milions d’euros, dels quals 951.857,62 provenen del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a Catalunya 
2014-2020. El projecte està coordinat per l’Ajuntament de Mataró 
i participat activament per TecnoCampus, Eurecat i l’Ajuntament 
de Calella, que desenvoluparan operacions emmarcades dins el 
PECT i cofi nançades en un 50 per cent pels fons FEDER. 
Els PECT són projectes que persegueixen millorar la competitivitat 
d’un territori a través de les eines d’especialització i innovació en 
sectors d’activitat ja existents o en activitats emergents i amb for-
ça creixent i real en el territori. S’emmarquen dins de l’estratègia 
territorial de la Generalitat RIS3CAT, d’aplicació de l’estratègia de 
recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent a la realitat 
de Catalunya.

El PECT de Mataró-Maresme

Un mono de triatló que controla les constants

Eurecat i Hoko participen per primer cop en l’Ironman amb una peça que incorpora sen-
sòrica i electrònica integrada per poder mesurar el ritme cardíac i altres paràmetres

el curs de la competició.  
En aquest sentit, la validació 

funcional de la tecnologia wea-
rable, desenvolupada a Eurecat 
Mataró per a un client internaci-
onal, farà possible el mesurament 
i la recollida de dades per corre-
lacionar-les i extreure conclusi-
ons que podrien ser d’aplicació, 
tant en l’àmbit de l’esport com en 
el camp de la salut. Amb aquest 
objectiu, l’investigador portarà 
altres dispositius de mercat com 
un potenciòmetre i un GPS.

Per a Hoko, els resultats li ser-
viran per produir una nova línia 
específi ca de roba esportiva pen-
sada per a proves de triatló.

La iniciativa s’enquadra dins 
del Projecte d’Especialització i 
Competitivitat Territorial (PECT) 
de Mataró-Maresme, una estratè-
gia d’àmbit territorial que té l’ob-
jectiu de promoure i posicionar el 
Maresme com a referent en inno-
vació tèxtil. 

El "potencial innovador"
“Es tracta d’un punt de partida ex-
cepcional per donar a conèixer el 
potencial innovador del Maresme 
en els àmbits del tèxtil tècnic funci-
onal i l’esport”, apunta la directora 
de la unitat de teixits funcionals 
d’Eurecat, Virginia García, sobre 
aquest aspecte.

En conjunt, el PECT engloba la 
iniciativa Reimagine Textile, que té 
per objecte afavorir la innovació 

en el tèxtil al Maresme, així com 
Calella Sport City Lab, una opera-
ció impulsada per l’Ajuntament 
de Calella amb la fi nalitat que el 
municipi esdevingui un banc de 

proves per a totes les solucions re-
lacionades amb l’esport, aprofi tant 
que acull un important calendari 
de competicions esportives d’alt 
nivell, com és el cas de l’Ironman. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

150€
Las 24h los 365 días
93 462 30 39 / 93 518 11 58
Passeig de la Marina, 84, Mataró

+ IVA
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Inauguren Técnico de Salud Mataró
Ofereix atenció integral en salut i confort amb tots els productes i serveis de l'àmbit 
de la mobilitat i l'autonomia

Comerç: Redacció

 La inauguració ofi cial de  Técnico 
de Salud Mataró, la primera botiga 
de l'Estat espanyol d'aquesta nova 
franquícia de salut i confort, va 
congregar un bon nombre de cli-
ents i professionals de l'ortopèdia 
(metges, rehabilitadors, fi rmes co-
mercials…), que van valorar molt 
positivament aquesta nova inici-
ativa en el sector. Així mateix, la 
jornada va comptar amb la pre-
sència d'Elizabet Ruiz, regidora de 
Benestar Social, Habitatge, Sanitat, 
Salut Pública, Consum i Gent Gran 
de l’Ajuntament de Mataró, que va 
mostrar un viu interès per conèixer 
els detalls d'aquest nou model de 

negoci. Els assistents a l'acte in-
augural també van poder gaudir 
d'una actuació de Luisa Huidobro 
i Ángel Miralles, l'única parella de 
ball a Espanya en la qual tots dos 
integrants van en cadira de rodes.

Ortopèdia Esteve, una empre-
sa familiar avalada per més de 35 
anys d'experiència en el sector, s'ha 
convertit al primer centre  Técnico 
de Salud de l'Estat espanyol. Els 
seus socis i propietaris, Frederic 
Esteve i María Jesús Medall, ex-
pliquen que “és un nou concepte 
d'establiment que té per objectiu 
millorar la qualitat de vida del cli-
ent i assessorar-lo en l'elecció del 
producte més adequat per resol-
dre els problemes de mobilitat o 

autonomia.  Técnico de Salud  en-
globa totes les possibles necessitats 
en un sol establiment, amb un ser-
vei professional i proper. Apostem 
per ser un centre de proximitat, 
on el client es trobi còmode i no 
dubti a consultar qualsevol cosa”.

Servei integral
Técnico de Salud Mataró ofereix 
tot allò que una persona amb ne-
cessitats especials pot necessitar, 
com ara ajudes tècniques, llits, pro-
ductes de desinfecció, ajudes per 
al bany, productes de diagnòstic, 
calçat especial, així com material 
per a infermeria i tota classe d'ac-
cessoris per facilitar les activitats 
de la vida diària. La proposta de  

Empenta
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L'espai de l'economia social

Deu projectes cooperatius  
es donen a conèixer a la  
Nit del Cooperativisme
Gran acollida de la Nit del Cooperativisme, un acte que 
va permetre descobrir els projectes col·lectius i  
transformadors participants en l’Ajut Pepa Maca 2018

Economia social: Redacció 

 El dimarts 9 d’octubre, l’Ateneu 
Cooperatiu del Maresme va cele-
brar l’acte d’atorgament de l’Ajut 
Pepa Maca 2018, un acte on es van 
poder conèixer els deu projectes 
participants d’enguany:

Arbre de Vida:  projecte d’un cen-
tre de dia de suport a la gent gran 
en les activitats de la vida diària, 
sense deixar de banda la part so-
cial i psicològica.

Coop de Pedal:  c ooperativa que 
es dedica a tres activitats: la bici-
missatgeria, la ciclologística i la 
formació/difusió de la bicicleta.

Ecomaresme:  cooperativa agrà-
ria dedicada a la producció i co-
mercialització directa d’aliments 
ecològics al Maresme i el Vallès.

Elipsi:  cooperativa de treball, es-
pai terapèutic dirigit a infants, jo-
ves, adults i famílies que treballa 
en els àmbits de la logopèdia i la 
psicologia.

L’Escorça:  projecte de cooperativa 
de treball per a la gestió del patri-
moni cultural i natural, que utilit-
za la interpretació del patrimoni.

Fil d’Ariane:  cooperativa de treball 
per la inclusió educativa d'infants 
i joves amb diversitat funcional i 
sense a través de l'educació viva.

Folk You:  cooperativa de treball 
del grup de música maresmenc 

Ebri Knight. 

La Marsocial:  projecte de treball 
per a la gestió de serveis a les per-
sones i la cultura.

Mas Branca:  cooperativa de treball 
dedicada a la producció agrícola 
i la ludopedagogia.

Quokka:  projecte de cooperativa 
de treball de turisme alternatiu, 
més ecològic, sostenible i res-
ponsable per a parcs naturals de 
Catalunya.

La guanyadora de l'Ajut Pepa 
Maca
La cooperativa guanyado-
ra de l’Ajut Pepa Maca ha estat 
Ecomaresme, que compta amb 
nou projectes socis i que a través 
d’una producció agrària ecològica 
i biodiversa, de proximitat, cre-
ant xarxa social i consum local i 
directe, fomenta la sostenibilitat 
ecològica i econòmica.

Aquesta convocatòria d’ajut que 
s’ha tirat endavant des de l’Ateneu 
Cooperatiu del Maresme, conjun-
tament amb la XES de Mataró ha 
servit per visibilitzar el present i el 
futur cooperatiu i transformador 
de la comarca. Enhorabona a totes!

Informació de contacte
www.ateneucoopmaresme.cat 

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

Técnico de Salud es completa amb 
una sèrie de serveis que el client 
pot necessitar: servei de lloguer, 
servei a domicili, servei tècnic i 
servei postvenda.

 Técnico de Salud inaugurarà 
aquest mateix mes d'octubre un 
segon centre a Maó (Menorca) i, 
abans de finalitzar l'any, un altre 
a Estepa (Sevilla).
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COMPRA-VENDA

SE VENDE MOBILIARIO peluquería y 
estética. Llamar 676.877.313
COMPRO ANTIGUEDADES: juguetes 
antiguos muñecas scalextrics conso-
las y video juegos, tente, madelman, 
geyperman, álbumes de cromos, 
tebeos y comics. Objetos religiosos 
y militares, puros y licores, plumas, 
bolígrafos, mecheros etc. Pasamos 
a domicilio, seriedad y pago inmedi-
ato. 627.937.101

COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

¿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  
VENDO PARKING DOBLE y tras-
tero 40m2. Ronda Sant Oleguer. 
697.502.154
VENC PLAÇA PÀRQUING. Plaça 
Fivaller. 677.810.342
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ALQUILO HABITACIÓN 674.471.893
PLAZA PARKING ALQUILER. Can 
Xammar. Grande, facil acceso. 
639.642.970

TREBALL

MUJER DE LIMPIEZA. Necesitamos 
para casa relax. 625.511.066
NECESITAMOS ENCARGADA para 
casa relax. Sueldo más comisiones. 
625.511.066 Rosa

TREBALL

BUSCO ENCARGADA PLANCHA. 
Con experiencia demostrable en 
cargo. Para control calidad en plan-
chado a mano y cinta. 650.343.555
BUSCO PANCHADOR/A TEXTIL, con 
experiencia en planchado a mano y 
cinta. 650.343.555
S´OFEREIX FEINA de teleopera-
dora mitja jornada matins. Lloc de 
treball Mataró. Imprescindible par-
lar català!. Sou per comisions més 
incentius! Interessats/des posar-se 
en contacte amb Neus Piferrer al 
669.382.725 o enviar currículum a 
npiferrer19@gmail.com
CHICO 22 AÑOS. Busco tra-
bajo. Responsable, cumplidor. 
Disponibilidad horaria. 605.645.386
ESPAÑOLA, RESPONSABLE. Si vas 
just@ de tiempo... No te preocu-
pes!! Yo cocino por ti!! Plancho tu 
ropa!!. Experiencia y Referencias. 
Disponibilidad horaria. 692.628.265
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
632.019.193
TÉCNICO AUXILIAR ENFERMERÍA. 
Se ofrece para tardes y noches. 
627.585.496
LIMPIO. 631.823.209
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
630.247.328
SEÑORA BUSCA TRABAJO de lim-
pieza. 632.694.070
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
674.863.892 /674.624.344
BUSCO SEÑORA 48 a 60 años, sin 
cargas familiares para hacer com-
pañía señora mayor tarde y noche. 
618.187.719
NOI JOVE, RESPONSABLE. Cerco 
feina. 631.620.535
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
personas mayores. 631.312.152
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA maña-
nas, o por horas. 631.540.059
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
609.711.099

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes 
privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMAS, OBRAS, reparaciones, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja. 
Desembussos, fosses sèptiques, 
neteges tècniques, de basses, de 
piscines, sanejaments, omplim pisci-
nes, diposits de reg, manteniments, 
autoritzats per el transport de resi-
dus (ADR), inspecció claveguerem. 
93.750.20.71 /93.750.63.77
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. 
Agua, gas, electricidad y boletines. 
610.565.628 /93.799.64.77
MUDANZAS, MONTAJE, desmontaje 
de muebles. 20€/hora. 698.645.233 
/610.627.821 WhatsApp
PINTOR PINTURA EN gene-
ral y decoración. Económico. Tl. 
635.106.282 Salvador
PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA, 
responsabil idad, l impieza. 
Excelentes acabados. 629.988.598
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
BOLLETINS ELECTRICS. Telf: 
683.467.036
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
INSTAL·LADOR AUTORITZAT. 
E l e c t r i c i ta t ,  A i g u a ,  G a s . 
669.067.869. info@rtornay.es
INFORMÁTICO A DOMICILIO. 
Repara tu ordenador desde casa. 
607.665.679. Sergi.

núm. 1838 de l'11 al 18 d'octubre de 2018www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR? 
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
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scortabril30.com

Si vienes te haremos feliz  • Bebida gratis. 
Salidas a hotel y domicilio • 24H. • VISA

scortabril30.com

93 741 63 41 / 657 89 45 58

PARA TU PLACER. CARICIAS, BESOS Y TODO LO DEMÁS
16 chicas españolas, latinas y del esteMATARÓ

PROFESSIONALS

PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  
www.pinturasdanco.wix.com/danco 
Tel. 672.802.951 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
electricidad, aparatos eléctricos. 
Reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158
REPARACIÓN LAVADORAS, neveras, 
secadoras, termos, calentadores. 
Garantía 698.869.749

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE. José 
674.471.893

CONTACTES

NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
MADURITA CON CURVAS, teto-
na. Completo expres, desde 20€. 
619.205.093
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930

JAVI 70 AÑOS, buena posi-
ción. Pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 48 años. Atlético, moreno. 
682.462.579
NUEVO EN MATARÓ. Masaje todo el 
cuerpo. Zona Rocafonda, Rda. Rafael 
Estrany. 688.572.116
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891
MASAJE TODO el cuerpo. Zona 
Havana, Rda. Cervantes. 688.019.809 
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar 
de encuentro. 24h. 689.843.590. 
Piso privado.

· Anticipo venta propiedad · Aceptación herencias
· Stop embargos o remates

· Dinero para Negocios, reformas, lo que necesites
· Gestión profesional inmobiliaria

IMPULSA TU LIQUIDEZ
DE 6.000€ A 500.000€ EN 48H

SÓLO CON GARANTÍA DE PROPIEDAD

637 469 690       935 476 427       hola@impulsing.es

IMPULSA TU LIQUIDEZ

Econòmics
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L'Èdip de Broggi i Manrique al Monumental
Director i actor repeteixen el binomi triomfador d'obres com 'Incendis' i 'Hamlet' 
en una proposta sobre el text clàssic de Sòfocles

Teatre: Redacció

 El Monumental segueix per segona setmana abo-
nada al corrent triomfador del teatre català. Aquesta 
setmana acull l'obra Èdip, que Oriol Broggi va diri-
gir al Romea basada en el clàssic de Sòfocles i que 
va causar sensació la temporada passada. El paper 
protagonista és per a Julio Manrique, en un binomi 
actor-director amb una llarga trajectòria, ja que tots 
dos havien treballat junts anteriorment en l'exitosa 
Incendis, L'orfe del clan dels Zhao i Hamlet. 

L'argument del text de Sòfocles se centra en Èdip, 
que regna Tebes amb la seva esposa Jocasta, la vídua 
de Lai, el rei mort. Quan la ciutat és assolada per 
nombrosos mals, el poble demana ajuda al seu rei i 
ell els promet venjança. Des de Delfos, Creont porta 
la mala notícia que qui va matar Lai és el causant 
d'aquesta tragèdia i només el seu càstig pot salvar 
la ciutat. Quan el rei de Corint, Pòlib –el qual Èdip 
considera el seu pare–, mor, arriba la veritat, i és que 
Èdip és el causant dels problemes de Tebes, perquè 
sense saber-ho ha matat el seu propi pare, el rei Lai, 
i Jocasta, amb qui s'ha casat i amb qui ha tingut qua-
tre fills, és la seva mare. Quan ella s'assabenta d’això 

se suïcida i el seu fill, davant el cadàver de la seva 
mare i esposa, s'arrenca els ulls desesperat i recla-
ma el càstig que ell mateix va prometre al culpable, 
per així salvar Tebes.

La recerca de qui és
Broggi apunta que l'obra se centra en una persona 
que "es planteja saber qui és ell". "Comença a in-

vestigar-se per saber d'on ve, qui són els seus pares, 
d'on venen les tradicions, la llengua i la cultura que 
té, i això s'engloba en un moment dels grecs en què 
l'home es comença a situar d'una forma determinant 
al centre del món; l'home com a mesura de totes les 
coses per entendre el que és". Èdip es podrà veure 
en dues sessions, dissabte a les 17.30 h i a les 21 h.

Clara de Ramon

L'actriu mataronina, 
al repartiment, es 
torna a posar a les 
ordres d'Oriol Broggi

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Mataró estrena-
rà el Premi Ventura 
Ametllet de poesia
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Espectacles: Redacció

 Tradició i modernitat s’uneixen 
per donar forma a piràmides de 
vertigen i acrobàcies impossibles. 
El diumenge 21 d’octubre el Teatre 
Monumental acull a les 20 h l’es-
pectacle Halka, una proposta diri-
gida als més petits que es presenta 
de la mà de la companyia Groupe 
Acrobatique, de Tànger. 

Amb dotze acròbates i dos mú-
sics a dalt de l’escenari, l’espectacle 
combina a la perfecció la pràctica 
més tradicional amb la creació 
més contemporània. La marca de 
la casa és l’esperit que desprèn 
aquest art ancestral marroquí, 
disciplina que va ser declarada 
patrimoni cultural immaterial de 
la humanitat el 2001 i que forma 
part, per exemple, de l’espai cul-
tural de la famosa plaça Jamaa 
el-Fna a Marràqueix.

Un art ancestral
Segons la companyia, nascuda a 
Tànger ara fa 15 anys, a Halka els 
catorze artistes qüestionen, amb 
els seus cossos, “els records d'un 
art que ha forjat la seva relació 

El Teatre Monumental acull el 21 d'octubre l’espectacle familiar 'Halka', 
de la companyia Groupe Acrobatique de Tànger  

amb el món”. Així, els artistes ju-
guen amb elements aparentment 
innocus per compartir la seva his-
tòria íntima. També expressen, 
amb humor, la llibertat per poder 
creuar, gràcies a l’art ancestral, 
els límits geogràfi cs, culturals, de 
gènere i de classe.

A Mataró i Valls
En aquest cas, l’arribada de Halka 
a Mataró ha estat possible gràcies a 
l’organització conjunta de la Xarxa 
de Cultura de Valls i la Direcció de 

Equilibris i acrobàcies amb aires marroquins 

Moment de l'espectacle 'Halka', de la companyia Groupe Acrobatique Cedida

Cultura de l’Ajuntament de Mataró, 
amb col·laboració de Circulant, 
Circ en Moviment. Precisament 
el dia abans, 20 d’octubre, la com-
panyia oferirà l’espectacle a la lo-
calitat de Valls.

La companyia 
Groupe Acrobatique 
va néixer a les platges 
de Tànger ara fa 15 anys

Cultura
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Ciència-Ficció i Fantasia, un repre-
sentant de l’editorial Pagès Editors 
i membres del grup organitzador 
de les Trobades de Ciència-Ficció 
de Mataró.

El premi està dotat de 3.000 
euros i inclou una tirada inici-
al de 1.500 exemplars de l’obra 
guanyadora.

Maria Hernández
Nascuda a Barcelona l’any 1975, 
la guanyadora del premi Manuel 
de Pedrolo, és enginyera de pro-
fessió. Reconeix que llegir sempre 
ha sigut una de les seves passions. 
Novel·les, sobretot. Alumna dels 
cursos d’escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès, Òxids sobre òxids és 
la seva primera obra i confessa que 
va sortir sense tenir-ne la temàtica 
gaire premeditada. Gairebé sen-
se adonar-se’n, es va trobar mo-
vent-se en el terreny de la novel·la 
psicològica. Posteriorment ha escrit 
una altra novel·la, Cruïlles, un relat 
que s'apropa a la novel·la negra i 
detectivesca que publicarà amb 
l’editorial Pagès el 2020. | Redacció

 L’escriptora Maria Hernández 
Casadesús ha guanyat la nova edi-
ció del premi de novel·la curta de 
ciència-fi cció en llengua catala-
na Manuel de Pedrolo amb l’obra 
Òxids sobre òxids. El dimecres 26 de 
setembre, a la Biblioteca Pompeu 
Fabra, es va celebrar el lliurament 
del premi amb un acte que va co-
mençar, abans de saber-se el nom 
de la guanyadora d'aquesta edi-
ció, amb una taula rodona i un 
col·loqui amb la presència dels 
darrers guanyadors del premi. El 
premi vol estendre l’ús de la llen-
gua catalana en el gènere literari 
ciència-fi cció i apropar-lo a un 
públic més ampli.

El jurat del premi està format per 
membres de la Societat Catalana de 

El premi de narrativa en ciència-ficció està dotat 
en 3.000 euros i la publicació de l'obra

Maria Hernández guanya 
el premi Manuel de Pedrolo

 Aquest dijous és 11 d'octubre i 
això és sinònim de cita important 
per a l'independentisme d'esquer-
res a Mataró amb la Botifarrada a 
la Hispanitat. Aquest acte, nascut a 
l'òrbita de Maulets fa més de dues 
dècades, té un innegable compo-
nent polític però el seu principal 
reclam és el festiu i musical, just 
després del sopar a base de bo-
tifarres, que dona nom a la cita.

Per l'escenari de la plaça de 
l'Ajuntament hi han passat al-
guns dels principals noms de 
la música més festiva del país i 
aquest 2018 és plataforma per al 
reggae d'Adala, que serà el plat 
principal, i la proposta festiva de 
Pachawa Sound, amb denomina-
ció d'origen maresmenca, com a 
perfecte complement. La barreja 
festiva de músiques de DJ Amab 
rematarà la jornada.

Nom emergent d'Adala
Adala és un dels grans noms 
emergents del reggae català. S'ha 
emancipat del seu grup embrió, 
els exitosos A4 Reggae Orchestra, i 
ha creat una banda que s'atreveix 
a fer des d'un reggae ortodox fi ns 
a melodies molt ballables per cap-
girar la nit. L'acompanyen grans 
instrumentistes: els The Cold 
December.   | 

Pachawa Sound i DJ Amab, 
els altres grups

El reggae d'Adala, 
el principal reclam 
de la Botifarrada

17

És la dissetena edició 
del premi de narrativa de 
ciència-ficció Manuel de 
Pedrolo Ciutat de Mataró

La guanyadora del premi Manuel de Pedrolo

Adala

Cedida 

Cedida 
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El crim d'Argentona va ser per raons passionals
Hi ha dotze detinguts, un dels quals és la parella de l'home que van trobar enterrat en 
una nau industrial, tot i que la seva mort no tindria relació amb el cas de narcotràfic

Successos: Redacció -ACN

 Els Mossos d'Esquadra situen 
el mòbil del crim d'Argentona en 
l'àmbit passional i el desvincu-
len de l'activitat de l'organització 
dedicada al tràfic de marihuana i 
blanqueig de capitals. La policia 
va utilitzar tècniques de geoloca-
lització per recuperar el cos d'un 
home albanès desaparegut fa un 
any que estava enterrat en una 
nau industrial a més d'un metre 
sota terra i cobert de formigó. La 
investigació de la desaparició va fer 
aflorar una organització criminal, 
amb set plantacions interiors de 
marihuana repartides per diverses 
localitats catalanes. S'han detingut 
dotze dels seus integrants, dels 
quals tres estan implicats en l'ho-
micidi. Entre els detinguts hi ha la 
parella. Els Mossos van intervenir 
28 quilos de marihuana i van co-
missar 2.950 plantes.

Varietat

L’agenda de tardor de 
La Sala inclou fins a sis 
propostes que van més 
enllà del teatre, la músi-
ca o la dansa, incorporant 
disciplines com el circ i 
propostes audiovisuals i 
multidisciplinars

La investigació es remunta al juny 
del 2017, quan una dona amb naci-
onalitat moldava presenta una de-
núncia de desaparició d'un home 
albanès a comissaria. Explica que el 
coneix des de fa poques setmanes 
perquè li ha llogat una habitació 
del seu pis, que l'home ha marxat 
del domicili però que ha deixat tots 
els seus efectes personals. Un mes 
després, el pare del desaparegut 
ve expressament des d'Albània 
i presenta una altra denúncia a 
la comissaria de Granollers. Els 
agents detecten la coincidència 
i llavors el pare els explica que la 
dona que ha posat la primera de-
núncia és la parella del seu fill, 
amb qui conviu des de fa anys a 
Catalunya. 

Cultivadors de marihuana
Les primeres indagacions se cen-
tren en l'entorn del desaparegut 
i en la reconstrucció de la seva 

activitat en les darreres hores abans 
de desaparèixer. És llavors quan els 
agents detecten l'existència d'una 
organització criminal que es dedica 
al cultiu intensiu de marihuana en 
interiors i al blanqueig de capitals. 
Les gestions realitzades sobre les 
persones investigades confirmen 
les sospites inicials i els agents 
obtenen indicis clars d'un crim 
amb ocultació posterior de cadàver. 
Demanen altres diligències judici-
als perquè veuen risc de destrucció 
de proves, ja que els sospitosos vo-
lien traslladar les restes de la vícti-
ma perquè al cap de poc temps els 
vencia el lloguer de la nau

Això va fer apressar els inves-
tigadors, que, d'una banda, van 
detenir les tres persones relacio-
nades amb el crim, entre els quals 
hi ha la dona moldava parella de la 
víctima, i, de l'altra, van dirigir-se 
a la nau industrial d'Argentona on 
sabien que trobarien el cadàver. 

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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que han obtingut més punts a la 
votació i que són: cursos de for-
mació per a adults, un circuit de 
salut per a joves i gent gran, ajuts 
per a la millora energètica a llars 
amb risc d'exclusió, millora de la 
senyalització i instal·lació de bancs 
a l'espai públic.

En aquesta tercera edició dels 

 Arreglar voreres i posar en marxa 
projectes de millora al veïnat de 
Les Ginesteres són les propostes 
més votades del pressupost par-
ticipatiu del 2018 de l'Ajuntament 
d'Argentona.  Pel que fa a la llista 
de petites inversions –de fi ns a 
18.000 euros– s'inclouran tam-
bé en el pressupost els projectes 

Es donen a conèixer els projectes que han rebut més 
suports en els tercers pressupostos participatius

Arreglar voreres i millorar 
les Ginesteres, les propostes 
més populars

pressupostos participatius d'Ar-
gentona s'ha assolit la millor xifra 
de participació, amb un total de 
1.073 vots, el 10,4% del cens, un 
percentatge molt positiu tenint 
en compte els índexs de partici-
pació en processos participatius 
d'aquestes característiques en al-
tres municipis i ciutats del país.

L'increment s'ha centrat espe-
cialment en veïnats com els de 
les Ginesteres i el Cros, que han 
fet augmentar en més de 200 vots 
els resultats obtinguts el 2016 i 
2017. Durant la presentació tam-
bé es van oferir altres dades es-
tadístiques del procés, en què es 
constata l'augment del vot online, 
que es dispara per sobre del 87%, 
mentre que l'opció de vot tradici-
onal en urna s'ha reduït gairebé a 
la meitat, el 12%, en comparació 
de fa dos anys.

Aquesta tardor, les passades
S’espera que aquesta tardor es pu-
guin engegar ja els projectes gua-
nyadors en l'edició del 2017, com 
són la millora de carrers, la posada 
en marxa d'un espai pel Calabrot 
d'Argent, el cau, i el condiciona-
ment del marge esquerre de la riera 
d'Argentona per passejar-hi i fer-
hi activitats de salut. |Cugat Comas

Cedida

Adreça web del banner invertit:

https://www.facebook.com/seissentidosrestaurante

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

TUBERIES

• 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:
INNOCENCI GUTIERREZ CASADEMUNT

concursos
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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)

Certa tensió amb els altres per la 

teva manera de gestionar les coses 

del dia a dia. Et demanen una impli-

cació més profunda i tu prefereixes 

ser més expeditiu.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Els assumptes laborals passen per 

una etapa de clara transformació i 

pots haver de desplaçar-te per poder 

treballar o fins i tot canviar de lloc 

de residència.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Les activitats relaxants t'ajudaran 

a regular l'estrès. Si ets competitiu, 

preferiràs l'esport per cremar l'ex-

cés d'energia. Tot col·laborarà en el 

teu descans.

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

Les relacions afectives i les amistats 

es poden veure beneïdes pel bon 

enteniment i el retrobament, però 

compte amb la tensió provocada per 

assumptes materials.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Pots sentir-te encallat en un tema 

que has de tancar i afecta a més 

persones. Cercaràs altres vies per 

solucionar-ho a fi d'evitar que afecti 

la teva economia.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Reps una empenta de la parella o 

d'un soci col·laborador que t'ajuda 

a tirar endavant. Aprens que és bo 

practicar l'evasió i inicies un canvi 

de paradigma mental.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Dins teu hi ha una necessitat d'har-

monia, d'aproximació als altres i de 

resultar més afectuós, però, per ara 

et mostres prudent i una mica distant 

per protegir-te.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Per assolir objectius, especialment 

els de tipus professional, hauràs de 

fer alguns canvis d'arrel. Veus el fu-

tur amb una bona, i necessària, dosi 

de realisme.

Bessons (21/5 al 21/6)

El camí més fàcil s'està complicant i 

toca esperar una mica per poder ges-

tionar-lo correctament. Es fa neces-

sària la paciència i una visió realista 

de les coses.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Els teus pensaments poden veure's 

modificats pels teus sentiments. 

Potser estàs acostumat a ser més 

analític i ara et sorprèn que et deixis 

portar pel que sents.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Et sents preparat i protegit per les 

teves conviccions i manera d'enfron-

tar l'existència. Pensa abans de pro-

nunciar certes paraules, evitaràs ferir 

sensibilitats.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Renoves interessos i entren a la 

teva vida noves maneres de veure 

la vida. Possibles filosofies o pautes 

que t'ajuden i complementen el teu 

camí d'aprenentatge. 

www.facebook.com/dhannaastro

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

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

670 053 959
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Proposta de llista unitària independentista
Quatre formacions polítiques estan treballant en una llista conjunta per a les eleccions 
municipals del 2019

Argentona: A. G.

 Les formacions de la CUP, ERC, 
ICV i el PDeCat volen presentar-se 
de manera conjunta a les elecci-
ons municipals de maig del 2019. 
L'objectiu, asseguren els grups 
municipals integrants, és doble: 
desenvolupar les polítiques muni-
cipals necessàries del dia a dia i fer 
el possible per ajudar a aconseguir 
la República catalana.

La llista s'està gestant des del 
juliol, en què una comissió form-
da per l'ANC i els CDR va comen-
çar a treballar amb les diferents 

formacions polítiques perquè 
s'unissin per presentar-se a les 
municipals conjuntament. Un 
model que, segons esperen els 
seus impulsors, pugui ser un 
exemple per a altres poblacions 
catalanes. 

Per a les formacions integrants, 
les eleccions del 2019 seran cab-
dals per construir la República 
catalana des dels ajuntaments, i 
és per aquest motiu que cal, asse-
guren, "garantir el màxim nombre 
d'alcaldies i governs municipals 
independentistes a tot el país".

Els grups municipals de la CUP, 
ERC, ICV i el PDeCat s'han com-
promès a publicitar l'acord de con-
feccionar la llista unitària, sobi-
ranista i republicana, convidant 
membres de la societat civil que 
se sentin interpel·lats a afegir-se 
a la llista.

A l'espera del cap de llista i 
programa definit
Precisament aquest serà un dels 
punts a treballar d'ara endavant. 
La crida a la societat civil és també 
una forma d'incloure nous perfi ls 
a la possible llista unitària.

I és que, actualment, la llista 
és un projecte i no està defi nida. 
La taula de treball es troba ara en 
ple debat per consensuar com es 
formarà la llista i com es decidirà 
qui l'encapçala. Posteriorment la 
decisió se sotmetrà a votació de 
les assemblees de les formacions 
polítiques per decidir si fi nalment 
s'accepta dur-la a terme.

Eleccions del 2015
Les últimes municipals les va gua-
nyar la formació Tots x Argentona 
(TxA) amb 6 regidors. Ho va fer se-
guida de la CUP-PA-APA (4), ERC-
AM (3), PSC (2), PP (1) i ICV-E (1).

Representants de l'ANC, el CDR i els partits polítics presenten candidatura unitària independentista ACN

Els grups municipals integrants acorden treballar per aconseguir 
la República catalana; exigir la llibertat dels presos polítics, el 
retorn dels exiliats i la finalització de la persecució i la repressió 
policial i judicial; donar suport al mandat de les urnes de l'1-O; 
crear polítiques amb valors republicans i formar part a través 
dels regidors de l'Assemblea de Càrrecs Electes. 

A més, l'Ajuntament es compromet a fer costat a les associa-
cions que treballin per assolir la República catalana i fer costat 
al Parlament i a la Generalitat en tot el que sigui necessari per 
construir la República.

Punts principals de l'acord:

CulturaArgentona
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L’actuació a la porta meridional del poblat és la primera 
d’aquesta importància que es duu a terme al sector

Campanya d’excavacions 
al poblat ibèric de Burriac

Les intervencions al poblat ibèric Cedida

 Amb l’objectiu d’avançar en el 
coneixement i la museïtzació de la 
porta meridional del poblat ibè-
ric de Burriac, fins al 5 d’octubre 

s'ha estat treballat en l’excavació 
d’aquest sector. Aquests són els 
primers treballs de rellevància 
que es desenvolupen en aquest 

espai després que diferents in-
tervencions arqueològiques du-
tes a terme els anys 1984, 1991 
i 2011, posessin de manifest el 
seu important potencial científic 
i patrimonial.

Buscar la data
Els treballs estan orientats a des-
tapar sediments superficials de 
tot el sector ocupat pel sistema 
defensiu associat a aquest punt 
d’accés del poblat; a conèixer la 
seva arquitectura, la seva evolu-
ció constructiva i també a pro-
var de datar tots aquests fets de 
manera precisa.

núm. 1838 de l'11 al 18 d'octubre de 2018ArgentonaMaresme

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

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

T

T127.500€

BIEN SITUADO
Ref. 12924 MOLINOS: De las zonas más tranquilas de 
Mataró. Piso 80m2 altura media, pequeña comunidad. Im-
pecable. 3 hab. (2 dobl). Salón comedor amplio. 2 balcones. 
Cocina original mobiliario fórmica. Galería. Baño reformado. 
Puertas de roble. Suelos de gres.

T225.000€

CASA CON GARAJE
Ref. 12921 JTO. RONDAS: Entorno agradable sin tránsito. 
Bonita casa en 1 planta, por 2 calles. Muy soleada. 130m2, sin 
pasillos. 3 habit. (2 dobl). Sala estar + salón com, patio 40m2. 
Cocina óptimo estado. Baño compl con ducha + aseo. Calef. 
Armarios empotr. Cuarto lavandería y trastero. Garaje.

EXCELENTE COMPRA

2189.000€

OPORTUNIDAD
Ref. 12930 EIXAMPLE-SEMI CENTRO: Bien ubicado, 
un paso centro, muy cerca Estación y accesos a autopistas. 
110m2 exterior. Bonitas vistas, sin necesidad reforma 4 dor. 
3 dobl Salón com. 2 balcones/terracitas. Cocina office im-
pecable. Baño y  aseo. Carp. int. roble. Calef. De las mejores 
ocasiones del momento!
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Els joves i els majors de 45 fan pujar l'atur

Les dades interanuals, en canvi, indiquen que la comarca té tendència a la baixa 
en desocupació tot i els comportaments diferents per municipi

Economia: Redacció

 Setembre és un dels mesos en 
què, una vegada acabada la tem-
porada estiuenca, augmenta l'atur. 
Aquesta tendència no s'ha com-
plert aquest any ni a Catalunya ni 
a la província de Barcelona, però 
sí al Maresme. Les dades de les 
ofi cines d'ocupació refl ecteixen 

un increment de 130 persones. 
Segons l'anàlisi feta per l'Observa-
tori de Desenvolupament Local del 
Consell Comarcal, els col·lectius 
en què ha augmentat l'atur han 
estat el de persones més joves (16-
24 anys) i el de majors de 45 anys.

De les 24.029 persones que es-
tan aturades al Maresme, 14.149 
(el 58,8%) tenen més de 45 anys 

i 1.303 (el 5,42%) pertanyen a la 
franja d'edat de 16 a 24 anys.

Bon saldo interanual
Tot i l'increment registrat al mes 
de setembre, la comparativa in-
teranual surt força positiva. Al 
Maresme hi ha 1.534 persones 
menys a l'atur, una xifra que per-
centualment equival a una dismi-
nució interanual de l'atur del 6%.

La radiografi a de l'atur mares-
menc, a més de la concentració en 
els col·lectius de més de 45 anys, 
apunta un alt índex de feminitza-
ció (el 57,9%) i un important focus 
d'atur de molt llarga durada (el de 
les persones que porten inscrites 
a les ofi cines d'ocupació més de 
2 anys) que, percentualment, se 
situa en el 28,84%.

Construcció i indústria, a més
Pel que fa als sectors econòmics, 
tots ells han tingut una evolució 
positiva en termes interanuals, 
però només la construcció i la in-
dústria han registrat descensos 
d'atur durant el mes de setembre. 

La construcció i la indústria han registrat descensos d'atur Daniel Ferrer

L'atur també ha pujat tot i que de forma continguda durant 
el setembre a Mataró. 8.764 mataronins són els que, segons 
les dades fetes públiques, estan actualment en situació d'atur, 
83 més que al tancament del mes anterior. Això suposa un 
repunt del 0,83 per cent, lleugerament superior a la mitjana 
de la comarca.

És també en l'anàlisi interanual, com passa amb l'estadística 
maresmenca, que les dades tenen una interpretació més positiva. 
Mataró té 728 aturats menys que al final del setembre del 2017 
i això consolida una davallada del 7,67 per cent en la variació 
interanual relativa. La taxa d'atur se situa al 14,06 per cent. 

A Mataró l'atur puja en  
72 persones, un 0,83 per cent
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Aquesta mataronina veneçolana forma part de l'ONG Ven Da Tu Mano

Ivonne Díaz,
medicaments solidaris

Cugat Comas

 Ivonne Díaz García fa quatre anys que es va ena-
morar de Mataró. Diu que hi va arribar, en casar-se 
amb un català, i que li va encantar la seva ubicació 
i característiques: "Té una serra que em recorda el 
Cerro de la meva Caracas, i té mar, d'aquí ja no em 
mourà ningú", explica. L'Ivonne és veneçolana i, 
òbviament, pateix per les notícies que arriben del 
seu país natal, immers en una intensa crisi econò-
mica i fins i tot humanitària pel moviment migratori 
cap a altres països veïns. La manera d'ajudar que va 
trobar la Ivonne va ser col·laborar en una ONG, Ven 
Da Tu Mano, que treballa per enviar medicaments 
als professionals sanitaris del país i, a la vegada, 
apadrinar els metges residents i estudiants perquè 
puguin completar la seva formació al país.

La tasca de Ven Da Tu Mano és aquesta. Fa una 
setmana van muntar per primer cop, i amb èxit, 
una taula de recollida de medicaments a Mataró. La 
Ivonne explica: "El que fem és per garantir la qua-
litat de l'assistència mèdica al nostre país d'origen, 
recollim no només medicaments nous sinó també 
de sobrats, òbviament no caducats ni oberts". Fa 
tres anys que hi col·labora i en aquest temps l'ONG 
ha aconseguit fer arribar 13.000 quilos de medica-
ments a Veneçuela.

La Ivonne explica que "tots els veneçolans que 
vivim a Europa tenim a gent que encara hi viu i bus-
quem ajudar-los, a ells i a tothom. Ven Da Tu Mano 

va néixer com una iniciativa de metges veneçolans a 
Barcelona i volem ajudar estant en contacte directe 
amb els professionals d'allà, sense intermediaris". 
També tenen el programa d'adoptar residents: "Són 
nois que estudien medecina a Veneçuela i represen-
ten el futur, per la situació econòmica que es viu 
podrien haver d'abandonar la carrera i nosaltres els 
ajudem". És com si bequessin a distància aquests 
futurs metges.  Ven Da Tu Mano busca un local per 
emmagatzemar medicaments i es pot trobar a xar-
xes a @vendatumano,

D'enginyera a comunicadora

L'Ivonne, al seu país natal, era enginyera agrònoma 
però en l'actualitat s'està iniciant en el camí de la 
comunicació dominant tasques com el màrqueting 
social, el posicionament o els serveis de comunicació 
per a petites i mitjanes empreses.  

Apunts

Defineix-te: Mare, esposa, amiga i companya, solidària.

un llibre: 'Milagro en los andes', de Nando Parrado.

una pel·lícula: 'La vida es bella', de Roberto Benigni.

un viatge: El Salto del Ángel i a Terra Santa.

un repte:  Poder erradicar malalties com la malària 
o el xarampió, que han resorgit.

un somni: Que s'acabi la desigualtat i la dictadura 
a tot arreu.

 Daniel Ferrer 

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

PISO ECONÓMICO REFORMADO CON 
BALCÓN AMPLIO 12M2: Baño completo con 
bañera, 2 hab. , exter. aluminio, cocina lacada 
blanca. (C.E. EN TRÁMITE)

PISO ALTO CON ASCENSOR MUY LUMI-
NOSO: Salón com., balcón ext, 3 hab. 1 dob, 
ext. aluminio, puertas cerezo, cocina fórmica y 
galería.Vistas. (C.E. EN TRÁMITE).

OPORTUNIDAD! PISO CON  PK Y TRASTERO 
INCLUIDO:  Enel centro 4 hab. 2 dobles, 2 baños 
compll., bañera, cocina office, balcón exterior, cale-
facción, zona comunitaria (C.E. EN TRAMITE) 

PLANTA BAIXA REFORMADA CON PATIO: 
3 habitaciones, baño completo, cocina formica 
blanca, galería anexa, zona comunitaria con 
parque infantil. (C.E. EN TRÁMITE).

ESPECTACULAR CASA A 3 VIENTOS: Jardín  y 
tza solar. 20m2, 4 hab. (1 suite) ,3 baños, 1 aseo, coc. 
off.18m2 roble, salón com. chimenea y balcón, calef, 
pers. elec., pk  2 coches y moto. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 4510 
Z. CERDANYOLA:

75.900€

Ref. 2512 
Z. PZ.CATALUNYA:

163.000€

Ref. 4511 
Z. PZ.CATALUNYA:

129.000€

Ref. 6222
VIA EUROPA:

385.000€

Parte alta de Cerdanyola. Planta baja con jardín de 
60m2, cocina independiente, 2 hab. + trastero-lavade-
ro, salón-comedor, baño con ducha. Estrene piso a 
precio de un alquiler!

OPORTUNIDAD. PISO CON ASCENSOR Y 
VISTAS: Salón 30m2, balcón exterior, 3 hab. 2 
dobles, suelos parquet, cocina refor. y galería 
anexa, calefacción. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 1434
Z. CENTRO-ESTACIÓN:

198.000€

T

TT

Ref. 4448
Z. PUIG I 
CADAFALCH:

174.900€

T ZONA TRANQUILA 
DE CASITAS.  
ÚLTIMO PISO EN VENTA
DE OBRA NUEVA

Ref. 1424
Z. CENTRO:

239.000€

ESPECTACULAR CASA A 3 VIENTOS:ESPECTACULAR CASA A 3 VIENTOS:Jardín  y Ref. 6222 T

PISO ECONÓMICO REFORMADO CON PISO ECONÓMICO REFORMADO CON 

PISO ALTO CON ASCENSOR MUY LUMI-PISO ALTO CON ASCENSOR MUY LUMI- OPORTUNIDAD. PISO CON ASCENSOR Y OPORTUNIDAD. PISO CON ASCENSOR Y T

OPORTUNIDAD! PISO CON  PK Y TRASTERO 

TT

T

T

T EXCELENTE PISO CON PK TOTALMENTE 
REFORMADO:  3 hab. antes 4, 1 suite, 2 baños 
compl, cocina office y galería, parquet, ascensor, 
zona jardin comunit. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 2515
VIA EUROPA:

265.000€

5365

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

293.552 €MATARÓ - Centre

95m², 4 habit, 2 banys reformats, cuina office, saló-menjador, bal-
có, aa/cc, calefacció, terres parquet, galeria, traster, tanc. alumini,  
portes fusta. Pis modern en situació immillorable!!! T 151470

BONIC PIS ASSOLELLAT EN PERFECTE ESTAT!

PIS FAMILIAR PERFECTAMENT COMUNICAT!

180.000 €MATARÓ - Eixample

355m², 4 habit. (1 suite), 2 banys, 1 lavabo, cuina office, saló-menj., bal-
có, llar de foc, barbacoa, aa/cc, pàrquing. Tssa solàrium 22m2 amb 
vistes al mar. Garatge 100m2 amb petit lavabo!!! T 250261

GRAN CASA ADOSSADA AMB JARDÍ DE 70M2!

430.000 €MATARÓ - Vista Alegre

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

118m², 3 habitacions (2 dobles), 1 bany, cuina offi  ce, saló-men-
jador amb sortida a balcó, aa/cc, calefacció, terres de gres, tanc. 
alumini, portes de fusta, galeria, etc!!! T 151468

ÀTIC DÚPLEX AMB TERRASSA AMB GRANS VISTES!

156.260 €MATARÓ - Centre

60m², 2pl., 1 hab., 1 bany, 1 servei, cuina offi  ce, saló-menjador, 
balcó, aa/cc, terres gres, tanc. alumini.... Immillorable! Vistes a 
Nau Gaudí, perfectament comunicat!!! T 151484

GRAN PIS AMB TERRASSA PRIVADA DE 25M2! 

212.100 €MATARÓ - Peramàs

130m², 4 habit. (3 dobles), 2 banys compl. amb hidromas., cui-
na off., saló-menjador, balcó, galeria, calefacció, aa/cc, sòls de 
gres, , portes fusta i tanc.d’alumini. Pocs veïns!! T 151476
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93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.

625 €MATARÓ - Centre

44m², 1 habit, 1 bany compl, cuina americana, saló-menjador 
amb boniques vistes al mar, sòls parquet, tanc. d’alumini, fines-
tres noves lacades amb tanc.d’alumini. Reformat!!!  T110537

APARTAMENT TOT MOBLAT PER ENTRARA VIURE!!

Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

800 €MATARÓ - Havana

FANTÀSTIC PIS REFORMAT I MOLT ASSOLELLAT!
95m², 4 habit. ext., 1 bany, saló menjador, balcó amb boniques 
vistes a platja, cuina office reformada amb safareig, calefacció, 
sòls gres, portes fusta, tancaments d’alumini!!!  T110613

850 €MATARÓ - Parc Central

PIS TOT MOBLAT MOLT BEN CONSERVAT!
65m², 2 habit. 1 bany, cuina americ, saló-menjador, balcó, vistes 
al Parc, sòls parquet, portes fusta i  tancam. d’alumini. Parquing 
opc. Es pot llogar moblat. Tot exterior!!!!! T108164

600 €MATARÓ - Cerdanyola

60m², 2 habitacions, 1 bany, cuina americana, saló-menjador, cale-
facció, sòls de gres, calefacció amb radiadors, portes de fusta i fines-
tres amb tancaments d’alumini!!! T1081547

PIS MOLT LLUMINÓS TOTALMENT MOBLAT!

700 €MATARÓ - Centre

75m², tot moblat, 3 habitacions (1 doble), 1 bany amb banyera, 
cuina office amb armaris alts, saló-menjador, balcó, aa/cc, tras-
ter, etc... Terrat comunitari de 12m2 amb traster!!! T 110646

PIS CÈNTRIC AMPLE I MOLT BEN CONSERVAT!!
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OBERT CADA DIA FINS A LES 04:00H

(DARRERE DELS CINEMES)

        
        

    

C/ Estrasburg 5, Local 109B
A

ESTRASBURG

BRUSEL·LES

RONDA DELS PAÏSOS CATALANS

RONDA MATARÓ

PLAÇA
FRANÇA
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