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DESTAQUEM AQUEST
IMMOBLE

EXCEL·LENT OCASIÓ DE MERCAT!
ATENCIÓ AL PREU!

TOTALMENT EXTERIOR!

Ref. 13031 ELS MOLINS: Últim pis ben situat en
carrer tranquil i ben comunicat. Alt, exterior i amb
boniques vistes clares. Distribució quadrada sobre
65m2 gairebé sense passadissos. 3 dorm. 2 dobles.
Saló menjador lluminós. Balcó. Cuina d’origen. Bany
amb dutxa. Pis bon estat sense reformes recents.

Ref. 13012 CERDANYOLA: Reformat completament a estrenar. Sobre av. àmplia amb vistes clares
i ben orientat. 3 habitacions. Saló menjador molt assolellat. Cuina bones mesures. Impecable. Galeria
annexa. Bany amb dutxa. Terres parquet. Bon pis a
preu realment assequible. Bona rendibilitat!

T 82.000€

E

92.500€

Ref. 13054 PARC CENTRAL/CAMÍ GEGANTA: De les millors ocasions per les seves característiques. Habitatge de 119m2 totalment
exterior i amb estupendes vistes. Pis alegre,
molt lluminós i assolellat. Imatge certament
impecable. Amb 4 dormitoris. Saló menjador
de 27m2. Cuina en òptim estat. Balcó/terrassa.
Bany + lavabo. Traster individual. Les qualitats
d’aquest pis són realment excel·lents!

E

227.000€

FINCA AMB ASCENSOR!

MOLT ALT AMB ASCENSOR!

EN FINCA AMB ASCENSOR!

Ref. 13048 AVDA. GATASSA: Excel·lent oportunitat! Ben situat a la zona, serveis, col·legis i comerços. 70m2, perfecte estat, sense necessitat de
reformes. 3 dormit. (2 dobles). Saló menjador Balcó
assolellat. Cuina equipada. Galeria. Bany. Terres de
gres. Finestres d’alumini. Ideal com a inversió!

Ref. 13049 AVDA. AMÈRICA / RDA. CERVANTES: Sobre avgda principal, a prop pass. marítim i
platja. Bon pis 84m2, excel·lents vistes sense edificacions. 3 dor. (abans 4). Saló menj. ampli i lluminós.
Balcó anterior i post. Gran cuina office, galeria. Bany
conserv.+ c. tocador. Fusteria faig. Terres de gres.

Ref. 13052 PERAMÀS/PL. GRANOLLERS: Bon
pis reformat i ben distribuït. 83m2. Excel·lent emplaçament, 2 avingudes comercials, supermercats,
centres educatius, CAP. 3 dormit. Saló menjador
Sense barreres arquitectòniques, ben situada i amb
un preu realment interessant!

T 97.500€

T

158.000€

E

166.260 €

MOLT BEN EMPLAÇAT!

EL MILLOR PIS DE LA ZONA!

Ref. 13040 CENTRE/Z.JUTJATS: Atenció! Pis
realment impecable, plaça d’aparcament i traster
de recent edificació. Distribució quadrada, pràctica
i funcional, i molt exterior. Saló menj. 22m2. Cuina
office equipada semioberta molt bonica. 2 dormit.
amplis. Bany amb dutxa. Oportunitat per qualitats!

DIFÍCILMENT COMPARABLE!

Ref. 13045 AVDA. ROCABLANCA: Qualitats realment especials. Alt, totalment exterior en cantonada
i orientat a mar. Excel·lents vistes. 96 m2. Saló menjador de 24m2. Balcó/terrasseta. Cuina actualitzada
i equipada. Galeria. 3 dormitoris amplis. Bany + lavabo. Calefacc. A/Ac. Pàrquing opcional. Impecable!!

Ref. 12873 ARENYS DE MAR: Casa unifamiliar a 4 vents, edific. en parcel·la 760m2, totalment
plana. Vistes realment especials. A prop Mercadona i entorn tranquil i agrícola. En una sola planta i
l’envolta un bonic jardí, amb zona solàrium, barbacoa, zona aparcament vehicles. Al costat del mar!

T

175.000€

T 219.000€

T

310.000€

VOL SABER QUAN VAL EL SEU PIS?
Valoracions gratuïtes. Truqui’ns sense cap compromís
Li oferim una solució a mida, en 24h.
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CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions

Preus des de

499.000 €

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2
Parcel·les de 200 a 550m2

www.maresmed.com

comercial@maresmed.com

A 20 minuts de Barcelona
1P MARESMED 1829.indd 1

A 2 minuts de Mataró Park
9/7/18 17:42

Davant de tot
Manifest de l'AMIC respecte a
la publicació de la sentència
del procés
Editorial: AMIC

GRAN INICI DE TEMPORADA
APLAUDIT: El CE Mataró es manté
imbatut després de sis jornades en el
seu retorn a la 1a Catalana, tot i haver
perdut els primers punts al Centenari
en empatar davant el Lloret.

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació juntament
amb un centenar d’entitats catalanes reiterem el nostre rebuig
a la judicialització d’un conflicte que des d’un inici entenem de
naturalesa política i que, com a tal, requeria i requereix diàleg,
negociació i pacte al més estricte nivell polític.
La intervenció de les institucions, l’empresonament de càrrecs
escollits democràticament pels ciutadans i de persones de la societat civil en el seu exercici de la llibertat de pensament i llibertat
d’expressió, drets essencials d’una democràcia amb llibertats, demostren el fracàs de la política, la incomprensió del conflicte latent
i una manca de voluntat per resoldre la situació. Manifestem que
només amb llibertat, respecte i diàleg, es trobaran les solucions.
Per tant, més política, més escoltar i més diàleg per resoldre una
qüestió com la que s'està vivint aquests dies. L'empara de les legalitats i la judicialització dels conflictes haurien de ser el darrer
recurs a emprar si hi ha voluntat de resoldre'ls. Recórrer constantment a les lleis per solucionar conflictes polítics s'ha demostrat
històricament que no és una via efectiva.
Considerem que, en una societat democràtica, les lleis són l'expressió d'una voluntat popular i no un element de coacció o immutabilitat, i, per tant, poden ser modificades i actualitzades a les
noves realitats per la via del diàleg i el consens.
A l’AMIC, com qualsevol entitat que interactua i s'interrelaciona amb
el seu entorn més proper, som sensibles a la realitat empresarial,
econòmica, política i social del país, respectem la diversitat d’opinions i sensibilitats polítiques i ens adherim a la presentació avui
d’un manifest conjunt de més d’un centenar d’entitats catalanes.

D. Ferrer

En relació amb els esdeveniments socials i polítics relacionats
amb la publicació de la sentència sobre el procés, l’AMIC, juntament amb un centenar d’entitats catalanes, opina que:

TENSIÓ AL CARRER
CASTIGAT: Una sentència injusta per
a gran part de la població ha generat
una lamentable tensió als carrers
de Mataró i la resta de Catalunya.
Una situació a la qual no s'hauria
d'haver arribat.

L’ENQUESTA

D. Ferrer

Has anat a veure alguna
vegada un espectacle a
Can Gassol?
29,7 % Sí
70,3 % No

LA PREGUNTA

Veus justa la sentència del
Procés?
VOTA L'ENQUESTA A:
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Les portades

Foto antiga

Els Nans al Parc, acompanyats de
flabiolaire i timbaler

De fa 25 anys
MASMM. Diada Catequística. 22.04.1928.

La imatge del Museu Arxiu de
Santa Maria (Col·lecció Mataró
núm. 1259) immortalitza un
dels actes que es van fer durant
la Diada Catequística del diumenge 22 d’abril del 1928. Van
organitzar-se diverses activitats
infantils, però la meteorologia
no va acompanyar la diada, ja
que va ploure durant gairebé
tot el dia.

Al centre de la fotografia, envoltat pels nans de Mataró, hi
ha un flabiolaire, que probablement és Pere Vilà Fortí. Vilà
era conegut a la ciutat com el
Ros de Santa Agnès o en Peret
de Santa Agnès, en ser originari
del municipi de Santa Agnès de
Malanyanes (la Roca del Vallès).
El timbaler, en canvi, no ha pogut ser identificat.

De fa 15 anys
ANY XXXIV

Del 24 AL 30 d’octubre de 2014

www.totmataro.cat

FOTO: ANNA ALUART

NÚMERO 1646

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

RECUPERAR MÚSCUL
Mataró aposta per la reindustrialització en l’àmbit del
tèxtil i per diversificar les seves apostes econòmiques

ESPECIAL BARRI A BARRI
LA LLÀNTIA - CIRERA
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De fa 5 anys
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si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses...
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot
porta - les a les oficines d ’ el tot mataró
(carrer d’en xammar, 11) o a fotoantiga@ totmataro.cat
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Mataró
Del 17 al 27
d’octubre de 2019

Tapa + canya / quinto / copa de vi o refresc: 3€
PARTICIPANTS DE LA RUTA DE LA TAPA 2019 MATARÓ
1 AUTO D’ARA

11 ILURO

2

CAFÈ DE LA PLAÇA
Cassoleta de guatlla en escabetx
c/ del Carme, 95 local 3-Plaça.(Eixample)

12 LA GIRELLA

3

CAMINETTO
Ravioli de foie amb confitura de figues i crema de
formatge de cabra
Camí Ral, 407 (Centre). Tapa: dimarts a dijous de 20
a 22h

13 L’AMAGATALL DEL FRANCJAVI

Flor de sobrassada i mel amb ou de guatlla a baixa
temperatura
Av Cabrera, 36 (N-II). (Pla d’en Boet)

Timbalet d’albergínia, carn rostida i moniato amb la seva
salseta
La Rambla, 14. (Centre)
Cassoleta de calamarcets amb pèsols
c/Santa Marta, 37. (Centre). Diumenge tancat.
Minihamburguesa amb ruca, cheddar i salsa de iogurt
c/Sant Josep, 42. (Centre)

14 MUNDIAL

“Joputa”: Montadito d’ou de guatlla, pebrot vermell, all i oli i
salsa picant
Camí Ral, 548. (Eixample)

4 CANALETES

Montadito de pebrot, oliva i anxova
La Rambla, 21 (Pça Sta Anna-Centre)

15 Nou 2000

Mini hotdog amb ou trencat de guatlla, frites i pernil
Av. Puig i Cadafalch, 258. (Cerdanyola)

6 EL MÓN DEL JABUGO

Base de coca banyada amb sobrassada ibèrica, amb
xoriço, morcilla i virutes d’ibèric
c/Palmerola, 2 -local 3. (Eixample-Pça Tereses)

Montadito de melmelada de beicon amb formatge de cabra
c/Nàpols, 31- Plaça (Cerdanyola)

16 NUUS Restaurant

Arròs cremós Venere amb rossinyols i emulsió de guacamole
Pss Marítim,324 Hotel Atenea. (Port)

17 PARADISE FOOD

“Ice & hot”: Rovell d’ou, pernil salat, xips de patata violeta i
pasta de full massa fina
Ctra de BCN, 24 -N-II. (Pla d’en Boet). Al costat Gimnàs
Dir-Paradise

7 EL MONTADITO DEL CENTRE
Bacallà a la mexicana
La Rambla, 24. (Centre)

8 EL PETIT RACÓ

18 TAPAVINS

9 MARESME - HOTEL CIUTAT DE MATARÓ

19 TUBAU Xarcuters

“Piruleta de crep”: Pernil, pebrot verd, formatge de
crema i toc d’anet
c/Barcelona, 59. (Centre)
Binomi de mar (llagostins i musclos) en tempura amb
escuma thai. Camí Ral, 648 (Pla d’en Boet) Tapa: de 13
a 15.30h i de 20.30 a 23h. Diumenge tancat.

10 GATZARA

Camembert arrebossat amb Chutney de figues
El Carreró, 31. (Centre). Darrera Ajuntament

Organitza:

Pollastre a la llimona
c/Sant Cristòfor, 14 (Centre) Tapa: dilluns a dimecres 19 a
22,30h. Dijous a dissabte 18,30 a 20,30h
“Simfonia”: Pastís de formatge amb con de pernil
c/Sant Francesc d’Assís, 12. (Centre).
Tapa: Dilluns a dijous 12 a 14 i 18 a 21h. Divendres i
dissabte de 12 a 14,30 i 18 a 22h

20 VIRATS

Coca amb albergínia, tomàquet sec i sardina fumada
c/St Agustí, 14-16. Centre (dimecres 23 tancat)

Col·laboren:

� matarogroc.com

Ruta tapa 1p TOT oct.2019.indd 1

Disseny: Capgròs
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Daniel Ferrer

Ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

Reaccions a Mataró davant la sentència del Procés
Des de dilluns, s'han viscut a la ciutat diverses manifestacions i concentracions com a
mostra de rebuig a la condemna als líders independentistes empresonats
Societat: Redacció

Dilluns al matí va fer-se pública la
sentència al judici més viral i polèmic
dels últims anys. Com ha passat a diferents indrets de Catalunya, grups polítics i entitats de la ciutat de Mataró van
voler mostrar la seva opinió sobre la
decisió del Tribunal Suprem que condemna per sedició i malversació els nou
líders independentistes empresonats.

Tot 1 i 2 Ciutat 1888.indd 2

Els més matiners en dir-hi la seva van
ser ERC i Junts per Mataró. Des del grup
republicà van titllar de “vergonyosa” la
sentència i Junts per Mataró va mostrar
la seva “tristor i profunda indignació”.
Tots dos grups, a més, es van adherir
a la moció que demana l’amnistia per
als presos polítics catalans i defensa el
dret d’autodeterminació.
En Comú Podem va sumar-se
també al rebuig d’una sentència que

considera “injusta”, assegurant que la
decisió “ens allunya encara més del
camí de les solucions”. Els Comuns
demanen “diàleg, llibertat i solucions”.
El PSC, grup majoritari al govern, va
pronunciar-se vora les set de la tarda.
Els socialistes van piular a Twitter que
la sentència ha de ser "acatada i és,
com totes, opinable". Atribueixen la
situació actual a un "fracàs col·lectiu"
i assenyalen que "són moments per a

16/10/19 17:12
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la neurona i no per a la testosterona,
al carrer, a la política i a les institucions
públiques".
D'altra banda, entitats esportives
com el CE Futsal Mataró, la UE Mataró,
el Joventut Mataró, el CN Mataró o
el CH Mataró van mostrar-se en desacord amb la sentència, defensant
el diàleg i la llibertat d'expressió. Els
Capgrossos també van rebutjar-la i
van mobilitzar-se.
Daniel Ferrer

Detencions en les protestes

Mobilització ciutadana
Estudiants i persones a títol individual
van mostrar també el seu desacord
amb la sentència. Dilluns al matí,
unes 150 persones van reunir-se a
nacional II, a l’altura de la Renfe, i
van obligar a tallar el trànsit. A la tarda, les càrregues policials per desallotjar la carretera van deixar alguns
ciutadans ferits i la detenció de Juli
Cuéllar, militant de la CUP.
El mateix, a les 18.30 h, va començar
una manifestació davant l'estació, organitzada pel CDR de Mataró, que es
va desplaçar fins al centre de la ciutat,
passant per la comissaria dels Mossos
d'Esquadra. A les 20 hores, s'iniciava
la concentració davant l'Ajuntament
convocada per Òmnium Maresme.

Tot 1 i 2 Ciutat 1888.indd 3

Una de les imatges més impactants de les mobilitzacions de dilluns
va ser la detenció de l'exregidor de la CUP a Mataró Juli Cuéllar.
Des del partit independentista, denuncien "les sentències injustes
i autoritàries de l’estat espanyol i la repressió de les mobilitzacions
populars". A més, asseguren que el cupaire va ser "detingut de forma
absolutament arbitrària". Cuéllar, per la seva banda, va anunciar
l'endemà a les xarxes socials que va presentar una denúncia per
lesions contra els antiavalots dels Mossos d'Esquadra.

L'onada no s'atura
En els dies posteriors a la sentència,
les mobilitzacions a la ciutat no s'han
aturat. Dimarts al matí, dos grups de
ciutadans van tallar l'N-II i la circulació
de trens de Rodalies. Tots dos van reobrir-se cap a les 9 del matí. A la tarda,
van tornar els talls a l'N-II i a l'autopista, a la sortida sud de la ciutat. A més,
més d'un centenar de persones també
van assistir la seguda amb espelmes
davant l'Agència Tributària, convocada per Òmnium Maresme. Dimecres,
dia en què es complien dos anys des
que Jordi Cuixart i Jordi Sànchez van

ser empresonats, i també dia en què
s'estava tancant l'edició d'aquesta
publicació, van tornar els talls a l'N-II
durant el matí i les concentracions a la
tarda. Per dijous estava previst el pas de
la "Marxa per la llibertat" pel Maresme,
tallant l'N-II al llarg de la comarca. La
iniciativa de l’ANC i Òmnium consisteix a recórrer a peu uns 100 quilòmetres des de cinc punts diferents de
Catalunya fins a Barcelona. La marxa
que passava per Mataró va començar
dimecres a Girona.
Per avui, divendres 18, hi ha convocada una vaga general. | Red.
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Ciutat

Els estafadors van ser posats en llibertat amb càrrecs.

Arxiu

Dos detinguts per estafar més de 30.000 euros
a clients de webs i aplicacions de compravenda
Els falsos compradors se citaven amb els venedors en una nau per fer la transacció
i s'emportaven el material sense pagar
Successos: ACN

Els Mossos d'Esquadra van detenir
el 3 d'octubre dos homes per estafar
més de 30.000 euros a clients de pà·
gines web i aplicacions de compra·
venda. Els falsos compradors queda·
ven en una nau per fer la transacció i
s'emportaven el material sense pagar.

Tot 3 i 4 Ciutat 1888.indd 2

Els detinguts buscaven gènere de tota
mena, encara que la majoria eren
productes relacionats amb el cultiu
de marihuana. Els investigadors tre·
ballen amb la hipòtesi que la finalitat
de les estafes fos la instal·lació d'un
cultiu extensiu d'aquest opiaci.
En total, s'han detectat 15 estafes
per un import de 31.294 euros, tant

La hipòtesi
Tot apunta que la
finalitat de les estafes
era la instal·lació d'un
cultiu de marihuana
a Catalunya com al País Valencià. Els
autors van ser detinguts in fraganti

16/10/19 16:46
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quan cometien la setzena estafa, per
un import de 14.673 euros. Un dels
arrestats tenia més de 30 antecedents
policials.
Com operaven els estafadors?
Els detinguts buscaven les víctimes a
través d’aplicacions telefòniques de
compravenda de productes o a través
de pàgines web. Hi contactaven úni·
cament via missatgeria instantània.
Un cop acordaven l’entrega, els
estafadors els donaven l’adreça d’un
local, on les víctimes es trobaven amb
un home que manifestava ser tre·
ballador de l’empresa compradora.
Allà s’efectuava la descàrrega de la
mercaderia i posteriorment el fals
empleat els acompanyava a la supo·
sada seu de l'empresa per efectuar
el pagament, on els feia esperar a la
porta. Passats uns minuts sense que
sortís ningú, les víctimes comença·
ven a sospitar que es tractava d’un
frau. Els locals tenien dues sortides
perquè l'estafador pogués marxar
sense ser vist.
Els investigadors no descarten que
s’hagin produït més fets i que no hagin
estat denunciats. Els detinguts, de 22
i 34 anys i veïns de Mataró, van passar
a disposició judicial el 4 d’octubre i el
jutge de guàrdia va decretar la seva
llibertat amb càrrecs. | ACN.

Tot 3 i 4 Ciutat 1888.indd 3

S'elimina la presència de
legionel·la a la nova xarxa de
fontaneria de l’Escola Maria
Mercè Marçal

Fins ara no es podien utilitzar les dutxes ni la font del pati.

Ajuntament de Mataró

L’Ajuntament ha invertit 96.800 euros en les obres, que
han estat subvencionades per la Diputació de Barcelona
L’Escola Maria Mercè Marçal ja
pot utilitzar amb total normalitat
la nova xarxa de distribució d’aigua.
L’Ajuntament ha substituït aquest es·
tiu totes les canonades per erradicar
la presència del bacteri de la legionel·
la, que reapareixia al circuit d'aigua
calenta de l’anterior instal·lació.
El consistori ha invertit 96.800 eu·
ros en les obres, que han consistit en
la substitució de les canonades des

de l’escomesa a tots els punts de con·
sum, així com la instal·lació de noves
aixetes per eliminar qualsevol ele·
ment que pogués estar contaminat.
Abans d’iniciar·se el nou curs s’ha
fet un tractament de neteja i desin·
fecció de la xarxa i una analítica de
control. Malgrat que els resultats han
estat correctes, es farà un seguiment
periòdic per verificar les condicions
sanitàries. | Red.
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Ciutat

El Consell General de Cambres de la Propietat
reacciona davant les ocupacions il·legals

La Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme forma part del Consell General.

Arxiu

Les entitats han demanat a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
que les forces d'ordre públic puguin actuar de forma directa i immediata
El Consell General de Cambres de
la Propietat es va adreçar la setmana passada a la Fiscalia del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya per
demanar que emeti una instrucció
en què s'aclareixi com han d’actuar
les forces d’ordre públic davant de
les ocupacions il·legals d’habitatges.

En l'escrit, l'entitat reclama la implementació a Catalunya d'un protocol
semblant al que s'aplica a les Illes
Balears, comunitat autònoma en la
qual els cossos de seguretat poden
actuar directament i de forma immediata sense haver de demanar
mesures judicials quan l’ocupació

il·legal d’un immoble té les característiques de delicte i procedir al
desallotjament dels ocupants il·legals
i a la seva detenció.
Segons informen des de la cambra
amb seu a Mataró, "les solucions legislatives en altres països europeus
també van per aquest camí". | Red.

El CAP de Cirera-Molins tindrà quatre noves
consultes al desembre

Les obres han començat aquesta setmana.

Cedida

La instal·lació dels mòduls prefabricats suposa una ampliació del centre com a mesura
provisional fins que es construeixi el nou edifici
El CAP de Cirera-Molins disposarà de quatre noves consultes
al desembre. Les obres, que tindran una durada de dos mesos,
han començat aquesta setmana i
consistiran en la instal·lació d’uns
mòduls prefabricats a la part posterior del centre.

Tot 5 + columna Ciutat 1888.indd 2

Mesura provisional
Els treballs suposen una ampliació del centre com a mesura provisional fins que es faci realitat la
construcció del nou CAP. El futur
edifici, molt a prop de l’actual (a
la cantonada de la carretera de
Cirera amb la ronda de Frederic

Mistral), tindrà un sostre edificable d’uns 1.700 metres quadrats,
amb planta baixa i un màxim de
dues plantes superiors. Les obres
aniran a càrrec de la Generalitat
de Catalunya i es fan a requeriment del Servei Català de la Salut
(SCS). | Red.
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S'obre el termini per
sol·licitar un dels
horts del Bon Recés

CLÍNICA DENTAL MARMOL
més que una clínica
Més de 16.500 pacients
Primera visita

GRATUÏTA

Finca del Bon Recés.

D. Ferrer

La convocatòria, adreçada a majors de 55 anys,
s'ampliarà fins al 4 de
novembre
Del 15 d’octubre al 4 de novembre, estarà en marxa el termini per
sol·licitar un dels 56 horts urbans
municipals ubicats a la finca del Bon
Recés. Aquest servei, que l’Ajuntament de Mataró va posar a disposició dels ciutadans per primer cop
fa 10 anys, té una finalitat social, ja
que el conreu de les parcel·les està
pensat exclusivament per a l’oci dels
adjudicataris.
Poden optar a una parcel·la d’hort
urbà les persones que tinguin condició de pensionista, jubilat o siguin
més grans de 55 anys i estiguin capacitades físicament per dur a terme el
treball agrícola. Entre els requisits,
caldrà estar empadronat a Mataró,
no tenir deutes amb l’Ajuntament
i no haver estat objecte d’un expedient d’extinció de la llicència d’ús
dels horts urbans amb anterioritat.
Només s’acceptarà una sol·licitud
per unitat familiar i domicili. | Red.

La finca del Bon
Recés està situada
al veïnat de MataRocafonda i ocupa
1,5 hectàrees.
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Dr. Pablo Marmol. Col. núm. 3244

Implants dentals:
Cirurgia guiada per ordinador
Més de 15.000 implants col·locats.

Estètica dental:
Carilles lumineers, fundes...
Dissenyem digitalment el teu somriure.

Ortodòncia:
Invisible, estètica, brackets...

Blanquejament dental.
DÈCIM DE NADAL DE REGAL*
Per cirurgia implantològica
o ortodòncia Invisalign.
*Un per pacient

Hospital de Mataró:
Carretera Cirera 230 · Soterrani 1, Lletra H
T 93 799 28 68
Mataró Centre:
Camí Ral, 377 Entlo. 2ª · (Pl. Sta. Anna)
T 93 755 30 95
Premià de Mar:
C/ L’Eixample 80 (Pl. Sardana)
T 93 751 77 42
info@marmolclinicadental.com | www.marmolclinicadental.com |
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Imatges

El Bridal Market va omplir de gom a gom la nau de Can Marfà.

Daniel
Ferrer

Tot 6 Ciutat Imatges bridal market.indd 1
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Imatge de l'edició anterior de la marxa.

Cedida

Nova edició de la Sepsis Challenge, la marxa
cicloturista més solidària
L'esdeveniment esportiu se celebrarà el pròxim 27 d'octubre i constarà d'un recorregut
de 77 quilòmetres i 1.350 metres de desnivell repartits en sis ports
Solidaritat: Redacció

El diumenge 27 d'octubre se celebrarà, a partir de les 8.30 hores, la cinquena edició de la Sepsis Challenge,
la marxa cicloturista solidària que
destina tots els beneficis obtinguts
a la formació de professionals i a la
investigació de la sèpsia.
Organitzada pel Club Ciclista
Temps d’Esport, la marxa consta
d'un recorregut de 77 quilòmetres i

1.350 metres de desnivell repartits en
sis ports. La iniciativa, que forma part
del programa "Mou-te amb cor" de
l'Ajuntament de Mataró, contribueix
a fer que cada cop més gent conegui
la realitat d'aquesta malaltia freqüent
i amb una mortalitat elevada.
Ja t'hi pots inscriure!
La marxa començarà i acabarà al
TecnoCampus, i els participants faran
amb la seva bicicleta un recorregut

per diferents llocs del Maresme i el
Vallès: Mataró, Argentona, Òrrius, la
Roca, Parpers, Dosrius, Can Bordoi
i el Collet.
Els que vulguin formar part de
la marxa ja poden inscriure-s'hi a
través del web Bikingpoint.es, amb
llicència o sense, per un preu de 22
o 30 euros, respectivament. Les primeres 300 persones que s'hi apuntin
rebran una samarreta exclusiva i un
bidó també d'edició limitada. | Red.

Una malaltia que cal investigar
La sèpsia s’esdevé quan una
infecció es complica i arriba a
afectar altres òrgans. Acostuma a
tenir un origen urinari o pulmonar
i, tot i que els agents causants
poden ser virus o fongs, la gran
majoria dels casos són provocats per bacteris que ja conviuen
dins de l’organisme humà. En els
casos mortals, la infecció deriva
fins a un xoc sèptic o un fracàs
multiorgànic.

Mou-te SEPSIS 1888.indd 1
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Daniel Ferrer

Barri
a barri

CERDANYOLA

www.totmataro.cat

El barri més poblat i dinàmic de Mataró
La solidaritat entre veïns i la multiculturalitat són dos aspectes que caracteritzen
Cerdanyola des dels seus orígens
Barri a barri: Redacció

És el barri més poblat del municipi i, a la vegada, un dels que tenen
un caràcter propi més accentuat.

Parlem de Cerdanyola, una zona
nascuda lluny de la part més antiga
de Mataró i tradicionalment anomenada "Poble Sec" i on a mitjans
del segle XX van arribar centenars

d'immigrants procedents d'arreu
del país.
Avui dia, se segueix tractant
d'un barri d'acollida, en el qual
no falta la multiculturalitat. De

1

Barri a barri Cerdanyola.indd 2

16/10/19 18:42

núm. 1888 / del 18 al 24 d'octubre de 2019

fet, juntament amb Rocafonda,
Cerdanyola és el segon espai de
Mataró que va rebre més persones d'altres països amb l'onada
migratòria de principis del 2000.
La diversitat, però, sovint genera
problemes de convivència, i que
sigui un barri que supera els 3.000
habitants també provoca que qüestions com la inseguretat o la brutícia estiguin a l'ordre del dia.
Els punts clau de Cerdanyola
A l'avinguda Puig i Cadafalch
hi conflueixen alguns dels llocs
amb més fama de la contrada: la

Amb empenta
Cerdanyola va aconseguir tirar endavant ara
fa 60 anys gràcies als
centenars de persones
procedents d'altres
punts d'Espanya
que van venir per
quedar-s'hi
parròquia Maria Auxiliadora, la
plaça Isla Cristina (zona on proliferen els comerços), la Gatassa (una
de les avingudes amb més història)
o el parc de Can Tunyí (considerat

l'espai verd del barri, punt de trobada per a petits i grans).
A la zona sud del barri es localitzen diversos dels equipaments més
rellevants per al veïnat: el Centre
Cívic Cerdanyola, el CAP i l'Espai
Gatassa. | Red.

Fruit de la seva
multiculturalitat,
Cerdanyola és també un dels barris
de Mataró amb un
comerç de proximitat més ric i variat

El barri, en xifres
Segons l'Estudi de la Població
elaborat per l'Ajuntament de
Mataró amb dades de l'1 de gener
del 2019, a Cerdanyola hi viuen
31.194 persones i la mitjana d'edat
és de 40 anys.
Quant a la distribució de la població segons el seu lloc de naixement, Cerdanyola és un dels
barris del municipi on hi ha un
percentatge més alt d'habitants
nascuts fora de Catalunya, concretament el 46,86%. D'aquests,
la majoria provenen del Marroc,
seguit de la Xina i el Senegal.
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Afectacions al trànsit a la ronda Bellavista, previstes fins a mitjans de desembre.

Cedida

Últim impuls per al nou dipòsit
Està previst que les obres a la ronda Bellavista per a la millora de la xarxa
d’abastament d’aigua finalitzin abans d'acabar l'any
Barri a barri: Redacció

La ronda de Bellavista romandrà
tallada al trànsit entre el carrer de
Burriac i la plaça del Camí de Traià
fins, a priori, el diumenge 15 de

2

desembre. El motiu és la instal·lació
per part d'Aigües de Mataró de l'últim
tram de canonades que connectaran
la ronda Bellavista amb el nou dipòsit
que s'està construint en un solar de
la mateixa ronda.

Les afectacions
La circulació a la rotonda (pl. del
Camí de Traià) està permesa excepte els dies en què s'hi fan treballs
de pavimentació i l’accés al carrer
de Burriac es manté obert. L’accés

3

4
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als pàrquings i negocis està permès
però restringit segons l'evolució de
l'obra i amb avís previ. Les zones de
càrrega i descàrrega han quedat deshabilitades i les places d’aparcament
de mobilitat reduïda s'han reubicat als
punts més propers possibles.
La construcció del nou dipòsit
Està previst que el nou dipòsit de capçalera ocupi 7.000 m³. Les parets de
la infraestructura arriben en alguns
trams als 8 metres d’alçària i superen
el metre d’amplada, per tal de suportar la pressió i el volum de l’aigua. Es
preveu que les obres de construcció
finalitzin al llarg d'aquest l’últim trimestre de l’any. Posteriorment, s’urbanitzarà el parc que s’ubicarà a la
part superior del dipòsit.
Actualment, el subministrament a
la zona depèn exclusivament del dipòsit del Primer de Maig. El nou dipòsit,
previst en el Pla Director de l’Aigua
2011-2025, permetrà augmentar la
reserva d’aigua de la ciutat, millorar
la qualitat del servei i garantir el subministrament d’aigua pròpia. | Red.

Un barri més verd
Després de finalitzar les obres del nou dipòsit, està prevista la
construcció i integració d'una nova zona verda i d’esbarjo a la ronda
de Bellavista. Serà un espai totalment obert i adaptat a persones
amb mobilitat reduïda que inclourà una plaça central, una zona
de grades i nova il·luminació.
La construcció del parc, de 12.000 metres quadrats, preveu mantenir el nombre existent de garrofers i la plantació de gairebé un
centenar d’arbres més de diferents tipus.

...Cuidando de los tuyos, tu clínica del barrio...

935 366 418

611 609 758

C/ Mare de Deu de Nuria 1 · Mataró · www.dentxdent.com
5
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L'actuació està subvencionada per la Diputació de Barcelona amb 385.000 euros.

Ajuntament de Mataró

Compte enrere per a la pista polivalent coberta
de Cerdanyola
Està previst que el nou equipament, que ja s'està construint a la cantonada del Camí
del Mig amb el carrer de l'Estadi, es destini a usos esportius i de tipus cívic
Barri a barri: Redacció

Ja queda menys perquè la pista polivalent coberta de Cerdanyola

7

obri les seves portes al públic. Segons
va informar a les acaballes de l'estiu
l'Ajuntament de Mataró, el nou equipament estarà enllestit el primer trimestre

del 2020. De fet, la finalització de les
obres tindrà lloc dos anys després de
l'inici dels treballs adjudicats a l'empresa Vialitat i Serveis per un import

8
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de 880.877 euros. L'actuació està subvencionada pel programa d'ajuts de la
Xarxa de Governs Locals 2016-2019
de la Diputació de Barcelona amb
385.000 euros.

El nou equipament
estarà enllestit
el primer trimestre
de l'any vinent
Com serà la nova pista?
La nova pista disposarà d'una entrada
accessible a través del carrer de l’Estadi i una amb forma de rampa des del
Camí del Mig. El resultat de l’actuació
serà un espai cobert de 45 x 35 metres
amb una superfície de 1.575 m², que es
podrà utilitzar com a dues pistes transversals de bàsquet de 28 x 15 metres o
una pista longitudinal de futbol sala/
handbol de 40 x 20 metres.
A banda de l’ús esportiu, el projecte
preveu possibles usos de l’espai per
a actes socials. En qualsevol cas, la
capacaitat màxima serà de 3.150
persones. | Red.

Ajuntament de Mataró

Pla d'actuació integral
L'estiu del 2018, l'Ajuntament
va aprovar el Pla d’actuació
integral de Cerdanyola, un projecte que defineix els eixos
i línies de treball a executar
durant el període 2018-2023.
El document inclou una trenta
d'actuacions, com la de la pista
polivalent coberta, i té com a
objectiu fer créixer el barri.

10
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Fotografia

Les obres van començar el 26 de setembre.

Cedida

Millores en l’enllumenat de la ronda de Josep
Tarradellas i voltants
Les obres s’emmarquen en el Pla director de l’enllumenat públic, que preveu invertir
7,3 milions d’euros en la millora de les instal·lacions fins al 2025
Barri a barri: Redacció

El Pla director de l’enllumenat
avança amb quatre noves actuacions de renovació d’instal·lacions.
Una d'elles està tenint lloc a la ronda de Josep Tarradellas i voltants
(aparcament del Sorrall i espai
d'estacionament ubicat al lateral
de la ronda). Les obres consisteixen
en l’estesa d’alimentació elèctrica,

la reubicació dels punts de llum,
la implantació d’una nova línia
d’enllumenat a la vorera est de la
ronda, on ara no hi ha il·luminació,
i el canvi dels punts de llum per
tecnologia led.
En concret, els dos quadres d’enllumenat que donen servei a la
zona es fusionen, de manera que
les línies quedaran agrupades en
una única escomesa reduint costos,

Els punts de llum
totals s'amplien de
100 a 139, i les obres
permetran un estalvi
energètic del 69,48%
manteniment i elements que ocupen lloc a la via pública, segons ha
informat el consistori. Els punts de
llum totals s’amplien de 100 a 139.

12
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Zones que també
canvien enllumenat
Juntament amb la renovació de
l'enllumenat de la ronda de Josep
Tarradellas, hi ha previstes més
actuacions semblants en diversos
punts de Mataró. Una d'elles és al
Camí de la Geganta, on s'incrementaran de 95 a 111 els punts de
llum. D'altra banda, els treballs
afectaran també els voltants de
la plaça Fiveller, amb una acció
que permetrà un estalvi energètic
del 73,6% respecte a la instal·lació
actual. Per últim, al passeig del
Callao s'estan canviant els punts
de llum de vapor de sodi per leds
i se n’afegiran més als passos de
vianants.

Estalvi energètic
Les obres permetran un estalvi
energètic del 69,48% respecte a la
instal·lació actual, un estalvi anual
de consum valorat en 7.778 euros, i
una reducció de 27.700 quilograms
de les emissions anuals de diòxid
de carboni.
Les obres de millora van començar el 26 de setembre i tenen un
termini d’execució de 5 mesos,
amb un pressupost de 225.043,87
euros. | Red.

La neteja de la ronda
A banda de la millora de l'enllumenat, aquesta zona de Mataró
també destaca per altres reivindicacions veïnals. Una d'elles
és la neteja de la zona que se situa darrere de l'aparcament
públic fins a les instal·lacions del Sorrall. De fet, el grup municipal d'ERC va portar al darrer ple "l'aspecte lamentable" que
presenta l'espai verd que hi ha al costat de la ronda President
Tarradellas. En aquest sentit, el govern municipal ja ha iniciat
les tasques de neteja corresponents.

Un espai amb el Sorrall a tocar
La ronda President Tarradellas és una de les més transitades a causa de tenir molt a prop el gimnàs mataroní.

Rosselló, 4
08303, Mataró
tel. 937 995 187
Expenedoria nº 22
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Barri a barri Cerdanyola.indd 9

14

15

16/10/19 18:42

Barri a barri

Cerdanyola

Plànol amb les adreces dels comerços

CERDANYOLA
1

2

Auto-Escoles Mataró
Puig i Cadafalch, 195
Mare de Déu de la Cisa, 57
Ferri-Tot
Mare de Déu de la Cisa,
6-8

7

Oliva Automoció
Joan Maragall, 1

8

Cocinas Corahi
Roselló, 66

9

Colada Plus
Major, 54

3

Tècnica Mataró
Capellanets, 37 local 2

10

Challenge
Puig i Cadafalch, 272

11

4

ALUSISTEM
Fusteria i Alumini
València, 78-80

Notario Fotògrafs
Rda. Cerdanya, 19

12

Pneumàtics Rodamón
Major, 59

13

14

5

6

Dent x Dent
Mare de Déu de Núria, 1
Asesoria y Gestiones
Hernández
Major, 54

15

16

Neumáticos Torres
President Tarradellas,
36-38
Bar Villanueva
Jaume I, 69

17

Pavidnet
Pere III el Ceremoniós, 45

18

Bones Mans Reformes
València, 78-80

19

MotoRacing
Roselló, 11

Assesoria Domingoo
Lluís el Pietós, 32

20

Motos Godoy
Capellanets, 14

Indiano Estanc
Roselló, 4

21

Ferreteria Rodesa
Ptge. Torre Palauet, 1

Peixos i Mariscs - Carns a la Brasa
- Paelles - Tapes variades Pollastres a l’ast

16
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“Un moviment que em demana que em tapi per
no provocar desig no és feminista”
L'escriptora catalana Najat El Hachmi va presentar el seu nou llibre, 'Sempre han
parlat de nosaltres', a Dòria Llibres
Llibres: Júlia Solé / Clack / AMIC

Després de parlar del que suposa ser una dona d’origen musulmà a través de la novel·la, Najat
El Hachmi utilitza ara l'assaig per
abordar aquesta qüestió. A ‘Sempre
han parlat per nosaltres’ (Edicions
62), l’escriptora catalana d’origen
marroquí critica tots aquells que,
des de perspectives diverses, han
negat el masclisme que ella veu
inherent a l’islam. Segurament
polèmic i de ben segur valent i
contundent, aquest llibre sorgeix
de la necessitat de l’autora de posicionar-se i de reclamar la igualtat.
Qui és que ha parlat sempre per “vosaltres”, les dones
d’origen musulmà?

Pares de família, imams de les mesquites, autoproclamats cabdills de
la comunitat musulmana, dones
que porten mocador i que neguen
el masclisme en què estem vivint,
algunes feministes relativistes que
també han comprat aquests discursos i, també, una certa esquerra
que no és tan contundent contra el
masclisme que nosaltres vivim com
ho és amb el masclisme en general.
Al llibre ets molt crítica amb
el que es coneix com a “feminisme islàmic”.
El feminisme islàmic parteix d'una
premissa falsa: que en realitat l'islam no és masclista sinó que s’ha
malinterpretat. A més, en cap cas
reivindica aspectes com la llibertat sexual. Personalment, no puc

Tot 7 i 8 Cultura Entrevista Najat El Hachmi + Capgrossos 1888.indd 2

El vel s'hauria de
prohibir a les escoles,
sobretot a primària"
considerar feminista un moviment
que em demana que em tapi per no
provocar el desig dels homes.
Es pot ser feminista i practicar l’islam?
Jo no reparteixo carnets de feminisme, però crec que és bastant contradictori ser feminista i continuar
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defensant el masclisme portant un
element d’opressió patriarcal al damunt del cap. És una contradicció.

Sembla que és molt més
fàcil posar una dona amb
mocador en un cartell
electoral que fer polítiques
socials"
S’hauria de prohibir el vel?
Penso que s’hauria de prohibir a les
escoles; sobretot a primària no hi
hauria d’haver cap nena amb mocador, perquè no té cap justificació,
ni tan sols religiosa. A secundària
també són menors d’edat. Se'm fa
molt difícil d'acceptar que, pel sol fet
de venir-li la menstruació, una nena
de 12 anys hagi de tapar-se.
Evidentment, a les persones
adultes no els diré pas què han de
fer, entre altres coses perquè hi ha
dones musulmanes que m’estimo
molt, que porten mocador i a les
quals mai a la vida els diria com
han d'anar vestides. Tanmateix, hi
ha una manipulació molt important
amb els discursos que tenim dones
com jo. Afirmen que ataquem les
dones musulmanes, quan el que
fem és criticar l’islam.
Denuncies que en relació
amb la situació de la dona musulmana, a vegades, des de
l’esquerra, s’ha caigut en la
trampa del relativisme cultural.
Alguns sectors de l’esquerra han començat a incorporar un islam molt
concret com a element d’inclusió i
de diversitat. Em refereixo al que
promou que les dones portin mocador. En realitat és una altra forma
de racisme: per què es dirigeixen
a persones nascudes aquí com a
musulmans i no com a ciutadans?
Sembla que és molt més fàcil posar una dona amb mocador en un
cartell electoral que fer totes les polítiques socials que no s’han fet en
els darrers 10 anys. | J.S/Clack/AMIC

La colla arribava a Terrassa després de l'èxit al Mercadal de Reus.

Anna Mª Lafora

Els Capgrossos segueixen
sumant: un altre 3 de 9
Consoliden el seu nivell amb el 5 de 8 i la torre de 8 amb
folre a la diada de la Nova Atenes, a Terrassa
Castells: Redacció

Els Capgrossos de Mataró van ser
diumenge passat a Terrassa, en la segona edició de la diada de la Nova
Atenes. Davant l'espectacular casa modernista de la Masia Freixa, al Parc de
Sant Jordi, els mataronins van seguir
sumant castells, en el que ja és el moment més dolç de la temporada, i van
tenir en el 3 de 9 amb folre el seu castell més destacat. Els Capgrossos van
acompanyar-lo del 5 de 8, la torre de
8 amb folre i el pilar de 6.
La colla arribava a Terrassa amb
embranzida després de l'èxit la setmana anterior al Mercadal de Reus.
Que la colla està en bon moment es
va veure d'entrada, amb un 5 de 8 que
segurament va ser el més controlat de
l'última seqüència de tres, en caps de
setmana consecutius. Ja són cinc les
catedrals descarregades aquest any.
En segona ronda, als Capgrossos
els va costar lligar el 3 de 9 amb folre.
El van alçar al tercer peu i sense estar
massa ben lligat pels pisos baixos, per
la qual cosa durant bona part del castell la colla va haver de mostrar la seva
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cara més lluitadora per completar el
castell. I va ser així com es va sumar el
quart 3 de 9 de l'any.
Per tancar rondes de castells, els
Capgrossos van triar una bona torre
de 8 amb folre (que a assaig treballen
amb un pis més), mentre que el pilar
de 6 va ser, aquesta vegada, l'escollit
per arrodonir la diada.
A la jornada, a més, es van veure
fins a tres castells de gamma extra
dels Minyons i una clàssica de 8 dels
Castellers de Sants.
Cap de setmana de doblet:
Montcada i Sants
Aquest cap de setmana és de doble
actuació per als Capgrossos, que seran dissabte a Montcada i Reixac i
diumenge a la diada dels Castellers
de Sants. Els de Mataró tenen ganes
d'ampliar el seu catàleg casteller
amb un castell que fa tres anys que
no aconsegueixen: el 4 de 8 amb
l'agulla. Això i recuperar el pilar de
7 podrien ser els grans objectius de
la diada forta, la de diumenge, amb
les mateixes tres colles que van actuar a Terrassa. | Red.
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Un dels moments de l'obra.

Cedida

Desmesura amb traça
El Teatre Monumental ha obert temporada amb ‘Jerusalem’, un muntatge d’impacte
Crítica: Comas Soler

L’últim cap de setmana de setembre el Monumental ha iniciat
la seva nova programació de teatre. I aquest cop ho ha fet amb
atreviment: dues funcions de
‘Jerusalem’, una de les obres més
remarcables de les que es van poder veure l’estiu passat al Festival
Grec de Barcelona.
El seu autor és Jez Butterworth.
Dramaturg, guionista i realitzador
cinematogràfic nascut a Londres el
1969, se’l considera tota una referència de l’escena britànica actual,
cosa que avalen els nombrosos premis amb què ha estat reconegut.
A ‘Jerusalem’ pren com a pretext
la referència mística d’un himne
que és molt popular al Regne Unit,
per consumar un apunt molt poc

pietós de les profunditats rurals
del país del Brexit. Una estampa
certament malagradosa.
Pere Arquillué, un tità
Amb aquest material de partida,
Julio Manrique ha dirigit un muntatge immoderat i transgressor,
però també ple de mèrit, jugant
amb el trumfo impagable de comptar amb un Pere Arquillué que no
només hi fa de protagonista sinó,
sobretot, de locomotora desbocada. Ell és Johnny Byron, anomenat
“el Gall”, un individu inclement i
farsant, suposat continuador d’una
llegendària saga de sang gitana.
Viu il·legalment de fa temps en
una caravana desballestada i envoltada de rampoines, enmig d’una
clapa de bosc no massa lluny de
Stonehenge, un poble de restes

Ple de mèrit
Julio Manrique
ha dirigit un muntatge
immoderat i
transgressor
megalítiques. En aquesta raconada es resisteix com una fera contra
el desnonament que les autoritats
han dictat per ampliar una urbanització que hi ha al costat. Clavat
en el seu reducte du a terme tota
mena d’excessos alcohòlics i orgiàstics, envoltat d’alguns assidus i
de jovenalla amb qui trafica i es
posa de droga fins al cul, mentre
els engalipa amb fabulacions titàniques i profereix improperis i
renecs dedicats a tot déu del món
exterior. Així, el lloc, els personatges i el vocabulari componen

Obra destacada
‘Jerusalem’ és una de les representacions que es van
poder veure l'estiu passat al Grec de Barcelona.
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l’al·legoria d’un panorama humà
de desferra, marginalitat i derrota
que presagia el caràcter tràgic de
la seva conclusió.

Gran Arquillué
L'actor s'hi deixa la
pell en un exercici de
risc i generositat
Quan l’any 2009 es va estrenar al
Royal Court Theatre, el públic va
saber trobar a l’obra prou elements
per deduir-ne un retrat crític de
l’Anglaterra socialment regressiva,
aferrada a conviccions atàviques.
D’aquí el seu èxit. Però l’espectador català, que no té els referents
que permeten aquesta lectura més
afinada, difícilment pot percebre
matisos d’idiosincràsia o de mitologia enmig del deliri dominant. Per
aquest motiu, i perquè l’acció dramàtica de ‘Jerusalem’ no té un traç
evolutiu lineal, sinó que transcorre
amb intermitències, Julio Manrique
ha optat per una escenificació que
força al màxim les claus de la desmesura que el text conté. En això és
decisiva l’energia desaforada d’un
Arquillué que s’hi deixa la pell, i
més, perquè les batzegades amb
què ha d’avançar la representació

Cal considerar l'obra
un encert de programació
al Monumental
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tinguin la potència convenient. Un
exercici de risc, tanmateix. I també
de generositat, perquè amb un paper tan abassegador arriba a saber
donar joc als seus companys de
repartiment –entre els quals hi ha
la mataronina Clara de Ramon– i
a facilitar-los fins i tot alguns moments autènticament corals.
Encerts
Conscient de les dificultats de
travar la progressió d’un fil argumental fet de flaixos incidentals,
la posada en escena de Manrique
té igualment la traça de situar l’accent en la creació d’ambients que
li facin de coixí. D’aquesta manera
arriba a aconseguir escenes força persuasives i a combinar amb
mèrit alguns instants de contrast,
com quan “el Gall” i el seu entorn
transiten del cinisme més estentori
a una tendresa patètica.
Comptat i debatut, aquest
‘Jerusalem’ pot haver estat un plat
de digestió difícil per a una part
de la concurrència que freqüenta
el Monumental, però també cal
considerar-lo un encert de programació, ja que defuig el biaix
convencional de bona part de les
propostes que acostuma a oferir
la seva cartellera. | C.S.

‘Birdie’, la pròxima
aposta de la
temporada estable

És un espectacle multimèdia.

P. Gorriz

L'obra es representarà
al Monumental el 26
d'octubre
Els seus creadors defineixen
‘Birdie’ com un espectacle multimèdia amb vídeo en directe, objectes, maquetes, 2.000 animals
en miniatura, guerres, traficants
de persones, una migració massiva i tres intèrprets manipulant
aquest món embrollat amb humor, sentit crític i compromís amb
l’ésser humà.
No obstant això, els espectadors podran veure per si mateixos aquesta barreja d'inspiracions i
sensacions el 26 d'octubre a partir
de les 20.30 hores, en el marc de
la temporada estable del Teatre
Monumental.
60 minuts premiats de
performance
Es tracta d'una creació capitanejada per Àlex Serrano, Pau Palacios
i Ferran Dordal, i produïda per
l'Agrupació Señor Serrano. 'Birdie'
es va estrenar el 6 de juliol del 2016
en el marc del Festival Grec de
Barcelona i des de llavors ha guanyat diversos guardons com ara el
Premi de la Crítica de Barcelona
2016, el Premi Butaca o el Premi
de Teatre de Catalunya a millor
nova dramatúrgia. | Red.
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Mataró uneix dos dels seus sons propis:
el flabiol i la rumba

Entre el flabiol i la rumba sempre hi ha hagut complicitats i connexions.

Aj. de Mataró

La VII Mostra de Cultura Popular i la XI Diada de la Rumba s'aplegaran en una sola
celebració, amb data per confirmar
Mataró ha vist néixer Peret, el rei
de la rumba. Per la seva banda, el
flabiol té un pes important acompanyant cavallets, gegants d’escoles i de barris i, sobretot, la Família
Robafaves. Tanmateix, entre el flabiol i la rumba sempre hi ha hagut
moltes complicitats i connexions. És

per aquest motiu que la ciutat viurà
una jornada en la qual la rumba i el
flabiol seran els protagonistes.
La festa estava prevista per aquest
dissabte, però des de la comissió dels
300 anys de flabiol a Mataró (Comissió
Flabiol 300) s'ha decidit ajornar-la
davant la impossibilitat de garantir

l'assistència de grups i persones que
estaven convocades a participar-hi.
Haurem d'esperar l'anunci de la
nova data per gaudir de la trobada de
figures populars festives, la cercavila,
una taula rodona i el concert final,
“El flabiol rumbeja”, que unirà flabiolaires i rumberos de la ciutat. | Red.

Mestres del Gai Saber celebra els seus 10 anys
a la ciutat

L'associació es va constituir formalment el 2009 amb l'objectiu de recrear el Ball de Gitanes.

D. Ferrer

Serà entre el 24 d’octubre i el 24 de novembre amb una exposició a l’Ateneu de la Fundació Iluro
L’Associació Cultural i d’Esbarjo
Mestres del Gai Saber celebra, durant els mesos d’octubre i novembre, el seu desè aniversari. Entre el
24 d’octubre i el 24 de novembre es
commemorarà l'aniversari de l'entitat amb una exposició retrospectiva
que es podrà veure a l'Ateneu de la
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Fundació Iluro. Aquesta mostra es
complementarà amb altres activitats
com tallers de dansa i ballades folk.
Plena dedicació a la promoció
cultural
Una de les característiques de Mestres
del Gai Saber és la seva dedicació a

engegar projectes culturals de ciutat.
El primer va ser la recuperació del
Ball de Gitanes, el 2009, i més tard,
el 2014, dels Balls Tradicionals de
Mataró. L'any passat, l'associació va
estrenar la Mulassa de Mataró i des
d’aquest 2019 ha adoptat el Pubillatge
de Mataró. | Red.
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Agenda
EL CLASSICISME
DE SOR I BEETHOVEN
Dissabte 19 octubre
A les 20 h
Teatre Monumental
(La Riera, 169. Mataró)
Entrada: 20 €. Reduïda: 18 €.

L'Orquestra de Cambra Catalana, l'Orquestra
de Mataró i el Cor Ciutat de Mataró s'alien per
representar un repertori amb obres de Ferran
Sor i Ludwig van Beethoven, que ben segur
farà viatjar els espectadors a l'Europa del segle XVIII. La cita és aquest dissabte dia 19, en
el marc del XVII Cicle de Concerts Simfònics
que se celebra al Teatre Monumental de Mataró
i sota les direccions de Joan Pàmies, Clàudia
Dubé i Jordi Lluch.

MÚSICA

TEATRE

# Concert de Tardor
Dissabte 19 octubre / 20.30 h
Col·legi Cor de Maria (Mataró) /
Entrada lliure
Concert de música pop i altres peces de diversos estils musicals a
càrrec de la Coral Castellterçol i la
Coral La Nota de Mataró.

# Carnaval
Diumenge 20 octubre / 18 h
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró) Preu: 7 €. Reduïda: 5 €.
Obra de Jordi Galcerán, a càrrec
del grup de teatre El Tramvia del
Foment Mataroní. XVI Mostra de
Teatre Amateur.

# Prok
Dissabte 19 octubre / 22 h
Sala Clap (c. Serra i Moret, 6.
Mataró) / Ant.: 15 €. Taq.: 15 €.
Concert d'Adrián Pedrosa, que porta el seu primer treball en solitari
"Rojo y Negro", rap amb tocs flamencs, lletres crues i rebels.

# There was a fiesta
Diumenge 20 octubre / 19 h
Teatre Principal (C. Església, 4547. Arenys de Mar) / Taq.: 12 €.
Ant.: 10 €.
Concert-espectacle comèdia de
Salvador S. Sánchez i Cinta Moreno,
a càrrec de la Copla de Wisconsin i
la formació de jazz JMC Trio.
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VARIS
# Tast de jocs
Dissabte 19 octubre / De 16 a 19 h
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Tarda de jocs de taula, clàssics i
d’estratègia per a tots els públics.
Club de Rol Banshee Errante.

CINEMA
# Before The Flood (Antes de
que sea tarde)
Divendres 18 octubre / 19 h
Centre Cívic Cerdanyola (Pg. de
Ramon Berenguer III, 82. Mataró)
Projecció dins el cicle Cinefòrum
Objectius de Desenvolupament
Sostenible i Drets Humans.
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Capvespre al jardí
Espectacle teatral, on un matrimoni
prepara un sopar amb dos amics del
marit que fa nou anys que no veuen.
Una producció de Sala Cabanyes.
Dies 19 i 20 d'octubre
Dissabte 21 h i Diumenge 18 h
Espai Saleta - Sala Cabanyes (La Riera,
110. Mataró) / Entrada: 12 €.

# Mercat del Film. Volum 8
Dies 19 i 20 octubre / Can Gassol.
Centre d’Arts Escèniques (Pl. de la
Pepa Maca, 15. Mataró) / Gratuït
Dissabte 19: 18.30 h, Projeccions.
Diumenge 20: 18 h, "Revela't, la
mirada rebel" (Jacint Fornols, 2019,
74'). A continuació, xerrada sobre
el documental.

INFANTIL
# El conte de la rotllana
Divendres 18 octubre / 17.30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Conte i taller d’activitats plàstiques: "De quin color és un petó?",
de Rocío Bonilla.
# Taller infantil Little Chef
Dissabte 19 octubre / 10:30 i 12 h
Biblioteca Municipal Joan
Fontcuberta i Gel (c. Gran, 3-5.
Argentona) / Reserva: 93.797.12.15
Un divertit i deliciós taller de cuina
en anglès per a nenes i nens de 3
a 7 anys (acompanyats d'un adult).
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# Penjadors sensitius
Diumenge 20 octubre / 12 h
Can Marfà Gènere de Punt. Museu
de Mataró
Activitat familiar. Joc de pistes
sensitiu, aprendrem a identificar
una peça o conjunt de peces de
roba, amb els cinc sentits.
# Carrousel. Els pallassos del circ
Diumenge 20 octubre / 18 h
Teatre Seràfics (c. Josep Baralt,
s/n. Arenys de Mar) / Entrada: 8 €.
Espectacle de teatre familiar a
càrrec de Pàmboli Circus.
# El taller secret d'en Subarroca
Diumenge 20 octubre / A les 12 h
Nau Gaudí (c. Cooperativa, 47.
Mataró) / Gratuït
Activitat familiar, a partir de 5 anys.
# Buc de Contes
Dimecres 23 octubre / 17:30 h
Buc de LLibres (c. de Sant Josep,
17. Mataró)
Narració del conte ' Caca de vaca!',
de Stephanie Blake.

# L'hora del conte especial Dia
Internacional de la Gent Gran
Dimarts 22 octubre / 18 h
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Narració teatralitzada dels 'Contes
per fer-se gran', per fomentar el
bon tracte envers les persones
grans. A càrrec dels avis i àvies
voluntaris del projecte Tracta’m bé.
# Art Time
Dimecres 23 octubre / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Especial Dia de les Biblioteques.
Conte i activitats plàstiques "Ho
sento, però aquest és el meu llibre", de Lauren Child.
# Els Dijous a la Biblio
Dijous 24 octubre / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Especial Dia de les Biblioteques.
Conte i activitats plàstiques, "El
lleó de la biblioteca", de Michelle
Knudsen.
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La vida, les
emocions i les
malalties

La Via Làctia
Espectacle musical de titelles
gegants, manipulats amb la
tècnica de la llum negra, per
a totes les edats. Organitza:
Grup Xarxa Mataró.

Conferència a càrrec de
Margarita Masuet Gaudrón.

Diumenge 20 octubre / 18 h

Divendres 18 octubre / 19 h

Teatre Monumental (La Riera,
169. Mataró) / Preu: 8 €.

Les Esmandies (Rda. O'Donnell,
94. Mataró)

XERRADES I LLIBRES
# Poesia i filosofia, una aproximació a la perplexitat
Divendres 18 octubre / 19.30 h
Dòria Llibres (C. d'Argentona, 24
Mataró)
Presentació dels llibres de
Joan Carles González Pujalte.
Presentació a càrrec de l'autor,
i de Joan Manel García Miranda,
professor de filosofia.
# Un cel de plom. L’extraordinària
vida de Neus Català
Dimarts 22 octubre / A les 18 h
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. de Can Xammar, 2.
Mataró) / Preu: 6 €.
Conferència de Carme Martí, escriptora. Dins el cicle "Dos llibres,
dues històries de l'Holocaust".
# Medicina de capçalera?
Dimecres 23 octubre / 19:30 h
Sala d'actes Fundació Iluro (c.
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència a càrrec del Dr. Eduard
Saltor Torrent, pediatra. L’acte inclou l'actuació musical de Josep
Fadó, tenor.

# Caminar quiet
Dijous 24 octubre / 19.30 h
Buc de Llibres (c. de Sant Josep,
17. Mataró)
Presentació del llibre del psicòleg
Àlex Letosa, publicat per Edilibro.
L'objectiu del llibre és "donar eines
a les famílies i a la gent del món de
l'educació per afrontar l'educació
amb els fills i filles".

SOLIDARITAT
# Mataró x Càritas, 8a edició
Dissabte 19 octubre / D'11.30 a 21 h
Plaça de Santa Anna (Mataró)
Arrossada popular (14 h).
Actuacions amb la participació de:
Els Garrofers (11:45 h), Castellers
del Tecnocampus i Colla Castellera
Engrescats de la URL (12:15 h),
Agrupació musical del Maresme
(13 h), Chui Canela (16:45 h), Mirs
(17:20 h), Tuparik Kaobs (18 h),
Grup OK (19 h) i Vol de Gavines
(20 h). Activitats informatives sobre Càritas Mataró, degustació de
dolços, venda de cd's, cava, etc.

FESTES I FIRES
# VIII Trobada de percussió de foc
Dissabte 19 octubre / 18:30 h
Inici: Plaça Nova (Argentona)
A les 18:30 h concentració a la
Plaça Nova i tot seguit, a les 19 h,
s'inicia la cercavila que recorrerà
diferents carrers del poble i finalitzarà al pati de l'escola Bernat
de Riudemeia, on es farà una tocada conjunta amb totes les colles.
Organitza: Diables d'Argentona.
# Aplec de Sant Simó
Del 13 al 30 d'octubre
Ermita de Sant Simó (Mataró)
Divendres 18: 16:30 h Residència
El Mirador, Coro Rociero Senderos
del Sur de la Armonia i Eucaristia.
Dissabte 19: 18 h Escola Montserrat
Solà, Teatre "Fadrins, malcriats i
satisfets", de Rafael Calvo, a càrrec
de la Cia. de teatre de l’Havana,
sota la direcció d’Eloi Verdalet.
Diumenge 20: 10:30 h, inauguració de la tómbola. 11 h, Eucaristia.
12 h, concert coral a càrrec de la

# Els camins dels republicans
cap als camps nazis
Dijous 24 octubre / 18 h
Saló de Pedra Aj. d'Argentona (c.
Gran, 61. Argentona)
Conferència a càrrec de Rosa Toran,
doctora en Història. Organitzada
per l’Aula d’Extensió Universitària
d’Argentona.
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12è Caminem contra
el càncer de mama
Caminada solidària organitzada per
l'Associació Maresme Oncològic.
Diumenge 20 octubre / 9 h

ATENCIÓ CIUTADANA

Sortida: Nou Parc Central Mataró
Preu adults: 9 €. -12 anys: 5 €
(inclou samarreta i esmorzar)

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

coral 'Agua Viva' de la Confraria
Coronació d’Espines. 12:30 h, ballada de sardanes a càrrec de la
Cobla Premià i el grup Dansaires
del Maresme. 18:30 h, concert amb
la participació de la coral de l’Escola Montserrat Solà, coral Clúster de
Dosrius i el Cor de Noies de l’Escola
Municipal de Música de de Premià.
# Comiat i Proclamació del
Pubillatge Arenyenc
Dissabte 19 octubre / 18:30 h
Teatre Principal (C. Església, 4547. Arenys de Mar)
Elecció dels nous Hereu, Pubilla,
Hereuet i Pubilleta d'Arenys de Mar.

RUTES I VISITES
# Mataró, passeig per la història
Dissabte 19 octubre / 11 h
Ajuntament de Mataró
Descobreix la ciutat fent un tomb
per la seva història a través d’anècdotes i lectures.
# Casa Coll i Regàs, com a mostra
dels gustos modernistes
Divendres 18 octubre / 18 h
Casa Coll i Regàs (c. Argentona,
55. Mataró) / Preu: 7 €.
Visita guiada que convida a reviure
els costums de la burgesia catalana
de finals del segle XIX.

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

>

Molins C. de Nicolau

Berenguer III, 82
Guanyabens, 23-25
> Pla d’en Boet C. de Juan

Sebastián Elcano, 6

# 7a Concentració de motos i
cotxes americans
Diumenge 20 octubre / 9 h
La Riera, davant dels Jardins Asil
Torrent (Arenys de Mar)
Fira de motos i cotxes americans
amenitzada amb música, actuacions en directe, barra-bar amb
barbacoa i stands de venda de
productes relacionats amb la fira.

# Casa Coll i Regàs, com a mostra
d'una època
Dies 19 i 20 octubre / Ds. 18 h i Dg.
12 h / Casa Coll i Regàs. Fundació
Iluro (c. Argentona, 55. Mataró)
Visita centrada en un context històric marcat per la revolució industrial, la transformació urbanística
i el protagonisme de la burgesia.

> 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
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Impressions d’un
aficionat
Dibuixos, aquarel·les i aiguades de l'artista
Josep Serra. Organitza: Associació Sant Lluc
per l’Art.
Casal L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró).
Inauguració: Divendres 18 d'octubre de a
les 19.30 h. Fins al 3 de novembre.

Exposicions
# Famosos i altres cosetes
Sala d'exposicions de la Fundació
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3.
Mataró) / Del 21 d’octubre al 21
de novembre.
Pintures de l'artista Eva Ral Aloma.
# 10 anys fent cultura!
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Fins al 24 de novembre. Inauguració: dijous, 24
d’octubre a les 19.30h.
L’Associació Cultural i d’Esbarjo
Mestres del Gai Saber fa 10 anys
que treballa en benefici de la dansa
tradicional catalana.
# Antoni Luis. Conjunts
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Fins al 3 de novembre.
Obra recent de l'artista Antoni Luis,
olis sobre fusta i collages.
# Reflexos
Ca l’Arenas. Centre d’art (C.
Argentona, 64. Mataró). Fins al
27 d'octubre.
Mostra de la vida i obra de Damià
Campeny (1771-1855).
# Panòptic Festival de Cinema
de Mataró
M|A|C Espai de Can Palauet (c.
d'en Palau, 32. Mataró) / Fins al
20 d'octubre.
Instal·lació col·lectiva per conèixer
l’univers del festival Panòptic.
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# El Palau dels Artesans
Biblioteca Pública Pompeu Fabra
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins al 7
de novembre.
Fotografies del Palau Güell, del fotògraf de Mataró Ramon Manent.
# Cuida't les dents
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró). Fins al
30 d'octubre.
Importància de la salut bucodental.
# Clonant Hollywood
CC Espai Gatassa (C. Josep
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró)
/ Fins al 25 d'octubre.
D'Héctor Agramunt, artista gràfic.
# Elogi del malentès
Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Fins al 17 de novembre.
Col·lectiva itinerant.
# Col·lectiva Sant Lluc 2019
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 92.
Mataró) / FIns al 3 de novembre.
Mostra d'artistes de l'Associació
Sant Lluc per l’Art.
# Tarannàs. El jardí
La Destil·leria. Espai Cultural
(Camí Ral, 284. Mataró) / Fins al
8 de novembre.
Sota un mateix títol, quadres i escultures de deu artistes.
# Diàlegs
Museu del Càntir (c. de l'Església, 9. Argentona) / Fins al 3 de

novembre.
Exposició de pintures abstractes
de Montserrat Viaplana.
# Dones no resignades
Les Esmandies. Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 30 d'octubre.
Dibuixos fets amb bolígraf de M.
Teresa Álvarez Garmendia.
# 4 artistes 4
Museu Arxiu Can Caralt (Sant
Andreu de Llavaneres) / Fins al
13 de novembre.
Col·lectiva dels guanyadors del IV
Concurs de Pintura i Escultura.
# Matèria i atzar
Museu Enric Monjo (Camí Ral, 30.
Vilassar de Mar) / Fins al 9 de
novembre.
Pintura escultura i ceràmica de
l'artista Joan Poch.
# Les orquídies silvestres de
Catalunya
Espai Cultural Can Bisa (c.
Monserrat, 8. Vilassar de Mar) /
Fins al 20 d'octubre.
Fotografies del Grup Orquidològic
de Catalunya (GOC).

# La defensa de la costa del
Maresme (1936-1939)
Museu Marès de la Punta (c.
Església, 41. Arenys de Mar) /
Fins al 22 de desembre.
Commemoració 80 anys del final
de la Guerra Civil.
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Tòfol Martínez
Blues Band

Mozart, la formació
musical del geni

Concert del cicle Nits d'Emocions.
Grup de blues encapçalat per Tòfol
Martínez (veu i guitarra).

Conferència oberta a tothom, a càrrec
de Joan Vives Bellalta, sobre la infantesa del músic i compositor W.A. Mozart.

Dissabte 20 juliol / A les 21 h

Dimecres 23 octubre / A les 18 h

Terrassa Sorli Emocions (Pl. Can
Nolla 1. Vilassar de Dalt)

Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró)

Gent Gran
ACTIVITATS
# Actuació musical
Dissabte 19 octubre / 17:30 h
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró)
Concert del grup musical Gatassa
pel seu 5è aniversari amb collaboració del grup de ball del Casal
Municipal de Gent Gran del Parc.
# Què és l’Alzheimer, recursos
assistencials
Dijous 24 octubre / 17 h
Casal Municipal de Gent Gran Oriol
Batista (c. del Pla de Bages, 49.
Mataró)
Conferència a càrrec de la Cristina
Borràs, neuropsicòloga de l’Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer del Maresme.
# Grup de lectura comentada per
a gent gran
Dijous 24 octubre / A les 18 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró)
Tertúlia literària per a gent gran al
voltant de l'obra "Aprendre a parlar
amb les plantes", de Marta Orriols.

CASALS
# UDP. Casal de Gent Gran Les
Santes. C. Floridablanca, 118.
Mataró. Telf: 93.790.36.72.
Sortida: Dia 23 Octubre, Gran
Mariscada a Torredembarra. •
Activitats: taitxí (dl.-dc. 10-11 h).
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Patchwork, ganxet i mitja (dl 1618 h). Relaxació (dt. i dv. tarda).
Mandales (dt. 16-19 h). Informàtica
(dt. i dv. matí). Taller de memòria
(dc. 10-11.30 h). Ball en línia (dc. tarda). Anglès (dj. 10.30 h). Playback
(dj. 10h). El Quinze (dj. 16.30h). •
Melé de petanca (dl. 9.15-12.30 h). •
Jocs (cada tarda): Petanca, rummicub, cartes i dòmino. • Sopar-Ball,
penúltim dissabte de mes.
# Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 24 d'octubre,
visita Fàbrica de Estrella Damm
(preu 47 €). Dijous 21 de novembre, Castanyada a La Gleva i visita
a Tavertet i Vic (preu 44 €). • Ball
dimecres 16.30 h a la Sala del Bar.
• Activitats i tallers: Pintura a l’oli.
Puntes coixí. Coral. Informàtica.
Artesania. Grup Musical.
# Casal Cívic i Ass. G. G. Jaume
Terradas. C. Argentona, 59.
Mataró. Tel: 93.757.99.52.
• Petanca: melé cada diumenge.
• Juguem tots: Cada dimecres. •
Servei de cafeteria i restaurant:
menú diari (5,70 €). • Activitats físiques: gimnàstica, Swing, Txikung,
en forma 2, Taixí, Ioga, Activem el
cos i la ment. • Activitats manuals
i artístiques: Artesania, Ceràmica,
Pintura, Dibuix, Fotografia, Labor,
Ganxet i punt de mitja, Punt de creu,
Costura i modisteria, Marqueteria.
• Activitats escèniques i manuals: Playback, Teatre, Cant Coral.

• Formació i creixement personal: Manteniment de la memòria,
Exercitar la memòria, Exercitar la
ment lúdicament amb cartes de pòquer, Català, Meditació i relaxació
integral, Millorem la nostra cultura,
Literatura i autors, Poesia i prosa,
Club de lectura. • Activitats culturals i de Lleure: Ball / cinema /
espectacles. • Noves Tecnologies:
Informàtica, Coneixements sobre
el mòbil.
# Casal de la Gent Gran del Parc
de Mataró. C. Corregiment, 28.
Mataró. Tel: 93.757.13.17.
• Balls: Ball, cada diumenge i festius
a les 17 h. Sopar ball, segon dissabte
del mes. • Cursos i activitats: anglès,
català, conversa en anglès, club de
lectura, taller de memòria, informàtica, taller de fotografia, puntes de
coixí, patchwork, pintura i dibuix,
pintura sobre roba, art floral, manualitats, punt de creu, tai-txí, qijong,
seitai, gimnàstica rítmica, balls de
saló, balls en línia, sevillanes, castanyoles, country, claqué, caminades
i caminades suaus. Coral.
# Casal de Gent Gran de l'Havana. Camí Ral, 163. Mataró. Telf:
93.169.67.47
Activitats: Gimnàstica (dt i dj), taitxi (dl i dc), gimnàstica passiva (dl
i dc), petanca (dl, dc i dv), memòria
(dl), pintura i dibuix (dl i dc), ball en
línia (dl), català (dt), informàtica (dc),
rummikub (dc), country (dc), pintura
sobre roba (dj), noves tecnologies
(dv), ping-pong (dv), teatre (dv).
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DEL 18 AL 24 D'OCTUBRE DEL 2019

CONTINUEN IMBATUTS
El CE Mataró ha fet un gran inici en la 1a Catalana de futbol i està
situat en el tercer lloc de la classificació
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MINUT ZERO

Opinió

Josep Gomà
redactor el tot esport

El dia de la sentència
Aviat farà 15 anys d’una decisió contrària a l’esport català

Agenda
Casa
BÀSQUET Lliga Fem- 2
ADVISORIA BOET - GEIEG

Dissabte 19 | 17 h | Pav. Eusebi Millan

Escric el dilluns quan s’acaba de
conèixer la injusta sentència contra
els nostres polítics i líders socials.
Ja que havia d'escriure alguna cosa
d'esport, he pensat que podia relacionar-ho amb una altra sentència que ara farà 15 anys va colpejar
l'esport català i coneguda com "afer
Fresno". Succeïa l'any 2004, molt
abans de la sentència sobre l'Estatut
de Catalunya. S'estava movent molt
el tema de les seleccions catalanes
i la Federació Catalana de Patinatge
va decidir participar al Mundial B
de Macau d'hoquei sobre patins. Va
quedar campiona i es va classificar
per al Mundial A. De seguida des
de Madrid es van fer mans i mànigues per impedir que la selecció
catalana jugués el Mundial. I ho van
aconseguir a Fresno en l'assemblea
internacional, on es va revocar la
participació catalana.
Això em porta a explicar els orígens de l'hoquei sobre patins a casa
nostra. Com en molts altres esports
Catalunya sol anar per davant de
la resta de l'estat. Poc després que
s'hagués començat a practicar a
Anglaterra, aquí a casa nostra es van

El Personatge

començar a formar clubs i l'any 1928
es va crear la Federació Catalana.
Aquesta que, lògicament, creia
tenir dret a jugar un Mundial. La
Federación Española no es va crear
fins 18 anys més tard. Aleshores ja
no hi havia selecció catalana, perquè pel mig hi havia hagut la guerra
civil, i arrel de la mateixa tots els esportistes havien d'estar sota el control de la Falange i de l'OJE. España
era "una". Ben aviat l'any 1951 la
selecció espanyola, formada íntegrament per catalans, es va proclamar
campiona del món.
També en futbol la selecció catalana, que ja feia partits l'any 1900,
va existir molt abans que l'espanyola, que va debutar al Jocs Olímpics
d'Anvers el 1920... i formada per catalans, bascos i algun gallec.
És ben sabut que en altres estats
hi ha diverses seleccions. El cas més
notable és al Regne Unit en rugby
o en futbol, on hi ha quatre seleccions, o també a Dinamarca amb
Groenlàndia o Illes Fèroe, recent
rival d'Espanya en l'Eurocopa.
Per què aquí no pot passar? Això és
España... almenys de moment.

ÀLEX LLUCH

porter futbol sala fc barcelona

BÀSQUET Lliga EBA
MAT. PARC BOET - SESE

Diumenge 20 | 19:30 h | Pav.Eusebi Millan

BÀSQUET Copa Cat. Fem.
UEM CONS.PONCE- ALMEDA

Dissabte 19 | 18 h | Palau Josep Mora

HANDBOL Plata Femenina
JOV. MATARÓ - SANT QUIRZE

Dissabte 19| 18 h | Pavelló T.M. Roca

HOQUEI PATINS OK Lliga Plata
CH MATARÓ - CIA MA. CORUÑA

Dissabte 19 | 19 h | Pav.elló Jaume Parera-

TENNIS TAULA Divisió Honor
QUADIS CNM - BORGES B

Diumenge 20 | 11:30 h | CN Mataró

FUTBOL 2a Catalana
UD CIRERA - UD MOLINOS

Diumenge 20 | 17 h | Mpal. Camí del Mig

FUTBOL 1a Catalana Fem.
CE MATARÓ - STA. PERPETUA

Diumenge 20 | 17 h | Mpal. Centenari

FUTBOL SALA 2a Divisió B
FUTSAL MAT. - MANRESA

Dssabte 19 | 20 h | Pav. Teresa M. Roca

Fora
WATERPOLO Div. Honor Masc.
SABADELL - QUADIS CNM

Dissabte 19 | 12:45 h | Can Llong

WATERPOLO Div. Honor Fem.
CATALUNYA - QUADIS CNM

Dissabte 19 | 12:45 h | Can Toda BCN

HANDBOL 1a Estatal Mas.
LA ROCA - JOV. MATARÓ

Dissabte 19 | 18 h | Pav. La Roca

FUTBOL 1a Catalana
RUBÍ- CE MATARÓ

Diumenge 20 | 12 h | Municipal Rubí

Staff el

tot
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Parlem amb el porter mataroní
que va debutar amb el Barça a
Europa, sense encaixar cap gol

Col·laboren en la Redacció:
Josep Gomà, Gisela Ferrer,
Daniel Ferrer (fotos), Jordi Gomà,
i els serveis dels clubs.
Maquetació: Tàctic.cat.
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FUTBOL

1a CATALANA
Dos que s'escapen

Empat just en un partit amb una
part per a cada equip

6a jornada (13 octubre)
CE MATARÓ - Lloret...............................1-1
Tona - Fund. Grama ..............................0-1
Parets - Guineueta ..................................1-1
La Jonquera - Rubí ..................................0-1
Palamós - Sabadell Nord .......................1-1
Girona B - Llagostera B .........................1-0
Vic - Júpiter .............................................. 2-1
L'Escala - Manlleu ...................................3-1

Classificació

Palamós i Girona B 16; CE MATARÓ i Vic
12; Fundació Grama i Sabadell Nord 10;
Mollet 9; Guineueta 8; Lloret 7; Manlleu
6; Júpiter, Tona 4; La Jonquera 3; Parets
2; Llagostera B 0.
7a jornada (20 octubre)
Rubí - CE MATARÓ ......................DG 12 h

Partit difícil a Rubí

Com quasi tots els partits de la primera
volta fora de casa, l'equip groc-i-negre
juga el diumeneg al migdia.
Ho fa al camp del Rubí, que no visitava
des de la temporada 2009-10 a 1a Catalana com ara. El resultat va ser de 7-3
una de les golejades més fortes patides
pel Mataró al llarg de la història.
Abans vuit visites més (5 d'elles a 3a)
amb 5 victòries mataronines i 3 de
locals.
Aquesta temporada els rubinencs a casa
han guanyat dos partits i només han
perdut contra el Palamós. Ara venen de
guanyar al camp de La Jonquera.

LLIGA NAC. Juvenil
Una altra derrota i ara reben el Barça B
El CE Mataró va patir la segona derrota
consecutiva al camp del Cerdanyola per 3
a 1. L'equip groc-i-negre baixa al 13è lloc
amb 8 punts. Aquest dissabte (18 h) reben
al Municipal del Centenari al Barça B.

Pedro va estrenar el marcador. | D.F.

El Mataró es va avançar en el
primer temps però no va saber
sentenciar
El CE Mataró es manté imbatut, però va
perdre els primers punts de la temporada a casa en cedir un empat davant
el Lloret, en un partit que va tenir una
part per a cada equip.
El Mataró va sortir amb força i en els
primers minuts Marc Pascual i Samu
van tenir bones ocasions. L'equip groci-negre dominava el centre del camp
i creava perill per les bandes i es veia
a venir el gol, i va arribar en molt bon
xut de Pedro des de la frontal que va
entrar com una exhalació a la porteria.
Ja en el tram final de la primera part
el davanter centre lloretenc, un dels
màxims golejadors de la categoria, va
enviar fora en immillorable posició en
la primera ocasió visitant.
A la represa el mig del camp local
es va veure superat completament i el
Lloret va dominar la situació. Compte
va fer una aturada providencial en un
xut que va passar pel mig d'un bosc
de cames.

1
1

CE MATARÓ
LLORET

CE MATARÓ: Joan Compte, Joel (Víctor
Yustos 71'), Tejedo (Parri 75'), Dani Prieto,
Aleix Cirera, Marc Pascual, Fiti, Fran
Ochoa (Pol Almellones 64'), Bargalló
(Kamal 67'), Samu Bayón, Pedro Pareja
(Uri 67').
GOLS: 23' PEDRO (1-0); 60' Rubèn (1-1).

Però uns minuts més tard, després
que en un atac local una centrada
de Bargalló no trobés rematador, el
Lloret va un contraatac molt ben portat que va rematar de cap a boca de
canó Rubén sense que Compte hi pogués fer res.
Amb els canvis el Mataró es va treure del damunt el domini visitant. Els
dos equips van continuar buscant el gol
del triomf. Per part local Dani Prieto va
estar a punt d'aconseguir-lo a la sortida d'un córner i els visitants també
en van tenir una de claríssima en el
temps afegit, que va sortir a córner
refusada per un defensa local.
Al final la cosa va acabar en un just
empat.

3a Divisió Estatal
El Vilassar empata
El Vilassar de Mar va empatar a casa a 1
gol contra el Figueres i està en 14è lloc
amb 8 punts.
Aquest diumenge (12 h) en partit de la
9a jornada juga al camp del Cerdanyola,
que és 13è amb un punt més.
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BÀSQUET

La UEM Germans Homs continua
llançada cap a la victòria

EBA (C-A)
Nova cita a l'Eusebi Millan
4a jornada (12 i 13 d'octubre)
Esparreguera - Martinenc ................73-77
Quart - Andorra ................................. 70-53
Almozara - Igualada ............................51-91
Maristes - M. PARC BOET ............... 77-66
Sese - Alfindén ...................................84-70
Martorell - Calvià ..............................93-84
Vic - ARENYS ..................................... 96-60
Classificació: Igualada i Vic, 8; Sese, Quart
i Maristes, 7; Andorra i Martinenc, 6; Calvià,
Esparreguera, Alfindén, MATARÓ PARC
BOET, Martorell, ARENYS i Almozara, 5.

Nova victòria al Josep Mora. | D.Ferrer

Els grocs van superar el
Badalonès en el segon partit al
Josep Mora
La UE Mataró Germans Homs va tornar
a guanyar i se situa a la tercera posició
en la classificació.
Els mataronins van topar-se d’inici
amb un Badalonès molt combatiu,
que va aconseguir superar els locals
en el primer període (12-20, min. 10).
El segon quart, però, els unionistes
van capgirar la truita, deixant el
rival a només 7 punts (35-27, min.
30). Aquests minuts van ser per a la
victòria groga. Després de la mitja

62 UEM GERMANS HOMS
58 BADALONÈS
UEM G. HOMS: Solé (18), Viñallonga,
Cabrera (6), Touré (5), Traver –cinc
inicial– Torres (5), Rodriguez (2), Ventura,
Ariño (16), Cánovas (10).
PARCIALS: 12-20, 23-7, 15-16, 12-15.

part, tot i que van abaixar el ritme
ofensiu, els mataronins van mantenir
la victòria en el marcador, sumant
la tercera consecutiva.
Jaume Solé, qui va estar a pista
tot el partit, va ser el més valorat del
conjunt local amb 18 punts, 12 rebots
i 3 assistències.

El Mataró Parc Boet cau contra
el Maristes Ademar

5a jornada (19 i 20 d'octubre)
Diumenge a les 19.30 h, el Boet rebrà el
Sese a casa. De moment, els de Barcelona només han perdut un partit.

EBA (C-B)
La UEM en tercer lloc
4a jornada (12 i 13 d'octubre)
Tarragona - JAC Sants.......................70-62
Palma - Castelldefels ......................... 58-71
Mollet - Barberà ................................ 72-68
UEM G. HOMS - Badalonès............ 62-58
Roser - Cornellà ................................. 59-78
Valls - Sant Adrià ...............................64-56
Olivar - Salou......................................66-68
Classificació: Tarragona i Salou, 8; UEM G.
HOMS i Valls, 7; Castelldefels, Sant Adrià,
Badalonès, Mollet, Barberà i Cornellà, 6;
JAC Sants i Roser, 5; Palma i Olivar, 4.
5a jornada (19 i 20 d'octubre)
Dissabte a les 18 h, la UEM Germans Homs
es desplaçarà fins a Barberà del Vallès.

77 MARISTES ADEMAR
66 MATARÓ PARC BOET
M. PARC BOET: Puig (12), Martínez
(9), Francisco (2), Castro (4), Romero
(22) –cinc inicial– Merino (11), Aza (6),
Duran, Rubio, Gomez.
PARCIALS: 24-19, 17-16, 14-20, 22-11.
Partit en el mític pavelló La Plana de Badalona. | 5contra5

Els mataronins van començar més endollats, però al minut 5 els Maristes van collocar-se per davant (8-7). Els de Badalona
van continuar ampliant la diferència en el
marcador, i van arribar a situar-se a més
de 10 punts (32-21, 14'). Abans d’arribar a
la mitja part, els taronges aconseguien
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reduir la distància (41-35, 20').
A la represa, el Boet aconseguia empatar el partit amb un triple de Bartu (47-47,
26'), i mantenia la igualtat abans d’entrar
a l’últim quart (55-55, 30'). El darrer període, els taronges van arribar a posar-se
per davant (61-62, 34'), però els últims 5

minuts els Maristes van passar per sobre d’un Boet poc efectiu (77-66, final).
Un cop més, el Boet va tenir problemes en el control del rebot, capturant-ne pràcticament la meitat que
el rival (Maristes 46, Boet 24). David
Romero, amb 22 punts i 8 rebots, va
ser el més valorat del partit.

16/10/19 18:28
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BÀSQUET

Lliga Femenina 2
Visita catalana a l'Eusebi

L’Advisoria Boet torna de Múrcia
amb la primera derrota

2a jornada (12 i 13 d'octubre)
Segle XXI - Granada ..........................66-62
Unicaja - Sant Adrià .......................... 44-75
Almeria - Barcelona .......................... 66-74
Múrcia - BOET MATARÓ ................. 65-49
UniGirona - Claret .............................59-37
Las Palmas - Ardoi.............................. 51-78
Barça - Gran Canaria ........................ 89-52
Classificació: Barça, Sant Adrià, Ardoi
i Lima Horta, 4; Múrcia, GEiEG, BOET
MATARÓ, Gran Canària, Segle XXI i Claret,
3; Almeria, Granada, Unicaja i Las Palmas, 2.
3a jornada (19 i 20 d'octubre)
Dissabte a les 17 h, el Boet Mataró rep la
visita del GEiEG UniGirona.

Copa Catalunya
Estancades en la derrota
3a Jornada (12 i 13 d'octubre)
Joviat - Viladecans.............................49-63
Roser - UEM C. PONCE .................... 71-57
Lleida - Igualada ................................ 62-43
Cerdanyola - Sant Adrià...................46-63
Grup Barna - Valls ............................ 80-49
Almeda - Draft ................................... 43-42
PREMIÀ - Hospitalet ........Ajornat: 04/12
Classificació: Sant Adrià, Almeda, Grup
Barna, Viladecans i Lleida, 6; Joviat, Draft
i Roser, 4; PREMIÀ, Hospitalet, UEM C.
Ponce, Cerdanyola, Igualada i Valls, 3.
4a jornada (19 i 20 d'octubre)
Dissabte a les 18 h, la UEM C. Ponce rep
l'Almeda al Josep Mora.

Jugadores de l'Advisoria Boet. | Cedida

Les taronges van anotar només
6 punts els últims 10 minuts
El conjunt dirigit per Jordi Vizcaíno va
donar la cara durant pràcticament tot
el partit a Múrcia. Fins al final del tercer
quart, el marcador era molt igualat (4643, 30'). Però un últim període, molt fluix
ofensivament per al Boet, va decantar
la victòria per a les locals. Durant el darrer tram de partit, les taronges només
van poder anotar 6 punts, mentre que
les rivals en pas encistellar 19. Va ser
a causa d’aquest desequilibri que el
Múrcia va sentenciar el partit.
La més destacada del conjunt

65 ADVISORIA BOET
49 CB ALMERIA
ADVISORIA BOET MATARÓ: Checa
(12), Arbizu (4), Ruano (14), Hatmann (2),
Arias(8) –cinc inicial– Murat, Tejedor (2),
Camps, Timoner (2), Urbano (5) i Rueda.
PARCIALS: 15-13, 18-19, 13-11, 19-6.

mataroní va ser Núria Checa, amb 12
punts. Olga Ruano va anotar-ne 14,
però a causa de les 4 pilotes perdudes
i les 5 faltes comeses va finalitzar amb
4 de valoració. A diferència dels últims
partits, Hartmann no va estar gaire
inspirada de cara a cistella, i només
va anotar 2 punts (-3 val).

La UEM Construtoni Ponce
torna a perdre
71 ROSER
57 UEM C. PONCE
UEM C.PONCE: Cuní (2), Casals (11),
Magriña (13), Luceño (2), Molina (7) –
cinc inicial– Ortiz (10), Domènech, Coll
(12), Martínez, Moya.
Ariadna Magriña. | D.Ferrer

La UEM Construtoni Ponce va tornar
a perdre en la tercera jornada de Copa
Catalunya. El partit va començar de cara
per les mataronines, que van situar-se per
davant en el marcador. Al segon quart,
inclús van aconseguir una distància de
9 punts (11-20, 13'). Però un parcial de 9
a 0 en quatre minuts va fer que les locals empatessin el partit (20-20, 17'). A
la mitja part, el resultat era negatiu per
l’equip mataroní, però ajustat (27-25, 20').
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PARCIALS: 11-15, 18-10, 20-13, 22-19.

A la represa, el partit es mantenia igualat,
fins que en els últims minuts les locals
van aconseguir un coixí d’11 punts (4938, 30'). L’últim quart, l’equip de Charly
Giralt no va aconseguir baixar dels 6
punts de diferència i en l’últim minut,
el Roser va ampliar la distància des de
tir lliure (71-57, final).
Ariadna Magriña, amb 13 punts, va
ser la jugadora més destacada del
conjunt unionista.
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WATERPOLO

Ensopeguen per quarta vegada
seguida amb el "Medi"

Div.Honor Masc.
El Quadis perd posicions
3a jornada (12 d'octubre)
QUADIS CNM - Mediterrani .............. 6-8
Canoe - Sabadell....................................7-15
Terrassa - Echeyde ...............................18-8
Navarra - CN Barcelona ...................... 6-17
Catalunya - Sant Andreu ................dia 16
Descansava Barceloneta

Classificació

No van poder amb la bèstia negra. | arxiu

L'equip barceloní va obrir forat
en el segon quart
El Quadis CNM, en un bon moment,
tenia ganes de treure’s l’espina de les
últimes derrotes davant del “Medi”.
Però l’equip barceloní arribava amb
ganes també després de veure’s eliminat de l’Eurocup, mentre l’equip
mataroní continua endavant. I després d’un partit molt competit i d’alta intensitat, però quasi sempre amb
avantatges visitants, els de Sants es
van sortir amb la seva i van derrotar
un dels dos equips que havia sumat la
victòria en les dues primeres jornades
de lliga. Era la quarta derrota seguida
del Quadis davant aquest equip que
s'ha convertit en la seva "bèstia negra".
Després d’un primer quart igualat,
va ser en el segon quan la defensa visitant va augmentar la seva intensitat
i l’equip local va cedir un parcial de 1
a 3, que va desequilibrar el marcador
al descans (3-5).

Tres gols de Lluc Bertran. | d.f. arxiu
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QUADIS CN MATARÓ

CN Barcelona i Terrassa 7; Barceloneta,
Mediterrani i QUADIS CNM 6; Sabadell,
Catalunya i Canoe 3; Sant Andreu,
Tenerife i Navarra 0.

CE MEDITERRANI

Partit complicat a Sabadell

QUADIS MATARÓ: Mario Lloret, Ramiro Veich (1), Raul Loste, Marc Corbalan,
Víctor Fernàndez, Edu Mínguez, Lluc
Bertran (3), Pol Daura, Àlex Codina, Pol
Barbena, Gustavo Guimaraes, Germán
Yáñez (2 de p.), Marc Pannon (ps).
PARCIALS: 2-2, 1-3, 1-1, 2-2.

La diferència encara va augmentar a
l’inici del tercer quart després de desaprofitar el Quadis una jugada d’home
de més sense porter rival i cometre
un penal a la contra.
Però l’equip de Beto Fernàndez no
es va rendir. Lluc Bertran va fer un
golàs de xut llunyà ja a l’inici del darrer quart i va ajustar la diferència a
un gol amb un penal transformat per
Germán, després que el "Medi" veiés
a més expulsat de forma definitiva el
seu porter Santís.
Els barcelonins van replicar de seguida aprofitant una badada defensiva local. I després del tercer gol de
Lluc (6-7 quan quedaven més de tres
minuts) ho van tornar a fer i no van
donar opció en el tram final, sentenciant amb un gol del rus Galeev, format
al planter del Terrasa.
Possiblement la clau del triomf
visitant va ser la seva dura defensa,
castigada amb 17 exclusions, però que
va mantenir-se forta en inferioritat, i
amb la qual va topar un Quadis que
va estar desencertat i només va poder
marcar en dos homes de més.

El Quadis després de perdre el seu
primer partit a la Lliga no ho tindrà fàcil
per reaccionar, ja que visita la piscina
d'un Sabadell reforçat aquest any, que
ha començat fort, com ho demostra el
seu contundent triomf a Madrid.
Serà el 32è partit (3 en play-oﬀ"), entre
els dos equips en Divisió d'Honor a
Sabadell i l'equip mataroní només ha
pogut treure 2 empats i 4 victòries, una
d'elles la temporada passada per 7-8.
L'altre partit destacat de la jornada és el
Mediterrani - Terrassa.

Div.Honor Fem.
El CNM continua líder
2a jornada (12 octubre)
Sant Feliu - Zaragoza ............................11-6
Sant Andreu - Terrassa ...................... 12-10
Sabadell - Rubí ..................................... 15-13
Catalunya - Boadilla .........................3 nov.
CN MATARÓ- Mediterrani (dia 9)....10-7

Classificació

CN MATARÓ, Sabadell, Sant Feliu, Sant
Andreu 6; Mediterrani 3; Terrassa, Catalunya, Rubí, Boadilla, Zaragoza 0.

Tenen un partit fàcil

Aquest dissabte (12:45 h) l'equip del
Centre Natació Mataró juga al CEM
Can Toda de Barcelona contra el
Catalunya. Serà el primer enfrontament
entre aquests dos equips a la màxima
categoria. Fins ara només havien jugat
la temporada 2003-04, a 1a Divisió, amb
victòria mataronina per 6-12.
Ara fa poc es van trobar en els quarts de
final de la Copa Catalunya i la victòria
va ser per al CNM per 21-8.
El gran partit de la jornada es juga
a la Pere Serrat entre Sant Andreu i
Sabadell.
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LA FÀBRICA DE LES FINESTRES

FINESTRES A MIDA PER A PROFESSIONALS
FINESTRES
D’ALUMINI A MIDA

VENDA I MANIPULAT
DE XAPA D'ALUMINI

TUBS D'ALUMINI EN
DIVERSOS ACABATS
MIDES I COLORS

TUBS, ANGLES,
XAPES I NORMALITZATS
DE DIFERENTS MIDES
I COLORS EN STOCK
Silicona neutra
color blanc
i negre

3’50€
IVA. inclòs

Massilla
acrílica
blanca

1’45€
IVA. inclòs

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.

T. 93 756 05 05

Web: www.alufactory.es
Email: info@alufactory.es

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

Estètica Científica i Benestar
25 ANYS

Novetat

JA HA ARRIBAT A MATARÓ (Maresme)
L' estimulador muscular electromagnètic més avançat i potent

www.korrmataro.cat
KORR-2p-slimUP-3.indd 2
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Augmenta la massa muscular
i redueix el greix
El camp electromagnètic focalitzat travessa la pell
i el greix per estimular el múscul, proporcionant les
contraccions contínues i adequades per a la
toniﬁcació muscular.

més de 20.000 contraccions per sessió
ﬁns a un 18% d'augment de massa muscular
reducció de greix ﬁns al 21%

Zones d'acció d'SLIMUp
Up

Abdomen

Cuixes

Glutis

Braços
25 ANYS

Divendres
25 d'octubre

Jornada de
Portes Obertes

h
de 1 6h
a 20

Demostracions dels 2 sistemes més avançats de
remodelació corporal: SlimUp + ONDA Coolwaves.
25 % descompte en els tractaments d'estètica
(reservats durant la tarda de portes obertes).
Sorteig d'un abonament de 8 sessions del nou
tractament SlimUp.

Melcior Palau 8, Baix 1a 08302 Mataró (Barcelona)
93 798 08 45 / 638 55 63 44 info@korrmataro.cat
KORR-2p-slimUP-3.indd 3
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HANDBOL

Primera Estatal
Els tres de dalt no fallen

Un Joventut minvat no pot amb
un dels líders de la categoria

4a jornada (12/13 octubre)
OAR Gràcia - La Roca .......................30-29
JH MATARÓ - Sant Quirze ............... 18-23
Poblenou - Sesrovires........................33-30
S. Joan Despí - Granollers B .............27-37
Banyoles - S. Esteve Palautordera ..22-32
Montcada- Sant Cugat ......................32-27
Sant Vicenç- Sant Martí Adrianenc 19-35
Palautordera - Esplugues ................ 29-28

Classificació

Sant Martí Adrianenc, Sant Quirze i
Granollers B 8, OAR Gràcia, Sant Esteve
Palautordera 6; La Roca, Esplugues,
Poblenou, Montcada, S. Joan Despí 4; JH
MATARÓ, Sant Cugat, Sesrovires i Palautordera 2; Sant Vicenç i Banyoles 2.

El "derbi del túnel" masculí
El dissabte (18 h) el JH Mataró juga a
la pista del BM La Roca. La temporada
passada van aconseguir guanyar-hi per
21-30, en un dels dos triomfs aconseguits en aquella població.

Plata Estatal Fem.
Dos intocables
5a jornada (12/13 octubre)
Gavà- Morvedre .................................19-43
Sant Vicenç - Mislata........................ 27-26
S.Joan Despí - Amposta ................... 24-23
Puig d'en Valls - Agustinos...............32-18
Sant Quirze - Elda ............................. 28-22
La Roca - JH MATARÓ ...................... 26-29
Castelló - Leganés ..............................29-25

Classificació
Sant Vicenç i Morvedre 10; Castelló i
Sant Quirze 7; Elda (-1 ) i S.Joan Despí
6; Mislata, Amposta i JH MATARÓ 4;
Gavà, La Roca, Puig d'en Valls, Leganés i
Agustinos Alicante 2.

Visita del campió

El dissabte (18 h) el Joventut rep la visita
de l'actual campió, el Sant Quirze, completant un curiós intercanvi de rivals
amb l'equip masculí. La temporada passada les "kiris" van guanyar per 28-29.

ALTRES RESULTATS

1a Cat. Fem.: Montbui - MARESME 21-13;
2a Cat. Mas.: Molins B- JHM B 27-34;
Cambrils - MARESME LLAV. 24-24.
1a Cat. Juv. Fem: Igualada - JHM 24-30.
1a Cat. Cad. Mas: Calonge - JHM 26-41.
Lliga Cad. Fem: Terrassa - JHM 49-21.
1a Cat. Inf. Mas: JHM- Igualada B 32-10.
Lliga Inf. Fem: Adrianenc- JHM 18-36.
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La defensa "kiri" es va imposar. | d. ferrer

Els quirzetencs van obrir un
forat decisiu abans del descans
El Joventut, molt minvat per les baixes,
va caure davant un dels líders, el Sant
Quirze, que portava els tres partits
guanyats i que va encarrilar molt bé
el partit a la primera part.
Va ser un partit de defenses i amb
gran actuació dels porters, sobretot
del porter visitant Capón, però també
de Bassory per als locals amb aturades de mèrit.
El Joventut va anar sempre per darrere, rebent alguns parcials molt durs
que van anar decantant el marcador
cap al bàndol visitant (7-13 al descans).

18 JOVENTUT MATARÓ
23 SANT QUIRZE
JOVENTUT MATARÓ: Bassory Tandian
i Guillem Juvinyà porters; Max Ansón
(1), Bernat Muñoz (2), Mario Martínez
(3), Berenguer Chiva, Bernat Bonamusa,
Jan Bonamusa (4), Jaume Pujol (1), Dani
Aguilera (2), Pablo Vela (2), Àlex Bosch
(2), Joan Gascón (1).
PARCIALS CADA 5': 1-1, 3-4, 6-6, 6-9,
6-13, 7-13 descans; 9-14, 11-14, 13-18, 13-19,
15-21, 18-23.

A la represa l’equip groc-i-negre ho va
intentar, va millorar en atac mantenint
la cara en tot moment, i només va
mancar una mica més d’encert en el
xut per poder lluitar pel triomf.

Gran triomf en el "derbi del túnel"
26 BM LA ROCA
29 JOVENTUT SYNERGIE
JH MATARÓ: Noemí Pérez, Lídia Bentkib, Laia Argelich porteres; Ona Muñoz
(5), Zara Verdugo, Clara Poo (8), Sandra
Fargas (3), Judith Molins (2), Maria Murillo (4), Maria Muñoz (1), Adrian Murillo
(4), Berta Vives (2), Alisa Forné, Clàudia
Grajal, Laura López.
PARCIALS CADA 5': 2-2, 4-3, 4-5, 9-8, 119, 13-12 descans; 14-14, 16-19, 18-22, 20-26,
24-28, 26-29.

El partit, com s’esperava, va ser molt
competit a la primera part amb lleugers avantatges de l’equip local, que va
marxar al vestidor amb 13-12 favorable.
Però a la represa tot va canviar. El
Joventut va sortir amb molta més intensitat defensiva i amb alta resolució

Un gol d'Ona Muñoz. | la xarxa

en atac. Només va encaixar tres gols
en els primers deu minuts i va agafar
ja tres gols d’avantatge (16-19), que en
els deu minuts següents es van ampliar
a set (20-27), decidint ja el partit. Així
es va poder arribar al final amb força
tranquil·litat, resistint els esforços desesperats de les roqueroles.
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FUTBOL SALA

El femení del Futsal Aliança suma
el primer punt a 2a Divisió

2a divisió B
Es col·loquen segons
Classificació
Hospitalet, 13; FUTSAL ALIANÇA
MATARÓ 12; La Unión, 10; CN Sabadell,
Martorell, Mar Denia, Barceloneta i
Lleida, 9; Pallejà, Manresa i CE Sabadell,
6; Calvià, 5; Ripollet, Cerdanyola i Salou,
4; Santa Coloma, 0.

Partit anterior contra l'Esplugues. | d.ferrer

Les mataronines van empatar
amb el Caldes a casa
El Futsal Aliança va rebre el CN Caldes
en la quarta jornada. El conjunt visitant,
amb una plantilla totalment renovada
respecte la de l’any passat, quan van
coincidir amb les de Mataró, arribava
imbatut al Teresa Maria Roca. El partit, per tant, es presentava complicat.
El Caldes va avançar-se en el marcador
amb un xut exterior de 10 m, tot i la
bona pressió i domini de les locals. Més
endavant, Irene aconseguia l’empat a 1
gràcies a una passada d’Anna Munné.

1
1

FUTSAL ALIANÇA
CALDES

ALIANÇA MATARÓ: Nedder, Naima,
Espinar, Aina, Ari, Munne, Meri, Irene (1),
Cris, Geral, Nadal, Carla.

A la represa, les vermelles van generar
moltes ocasions de gol, però l’encert no
va acompanyar. També la bona actuació de la portera rival va ser clau per a
evitar la victòria local. El marcador ja
no va moure’s mes, i el matx va finalitzar amb empat. D’aquesta manera,
el Futsal aconseguia sumar el primer
punt a la categoria.

Tercera victòria consecutiva pel
Futsal Aliança Mataró
2
3

Darrer partit a casa. | D. Ferrer

Els mataronins van visitar un rival directe a la classificació i un dels favorits per
estar a les primeres posicions. El Futsal
va sortir amb molta intensitat, generant
moltes ocasions clares de gol que no van
arribar a transformar. Per contra, el primer intent dels vallesans va acabar dins
la porteria, fent pujar l’1 a 0. La manca
d’efectivitat visitant i les intervencions
del porter local van fer que el resultat
arribés igual a la mitja part.
A la represa, el desgast físic de la
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CN SABADELL
FUTSAL ALIANÇA

ALIANÇA MATARÓ: Isaac Fernández,
Paquito Parés, Miquel Soler (1), Oriol
López (1), Rafa Berlanga, Pol Tolrà, Pol
Novo, Llibert Canal, Joel Císcar, Adrià Donadeu, Alex Medina (1) i Marc Campàs.

primera part va passar factura als de
Sabadell, i els mataronins ho van aprofitar. Al minut 25, López empatava el
partit, i tres minuts més tard Soler s’encarregava de transformar un penal i fer
pujar l’1 a 2. El Sabadell va intensificar el
seu joc, però els de Mataró van aguantar els minuts d’incertesa. En el minut
36, Medina feia pujar l’1 a 3, ampliant
diferències. Quan faltava un minut per
acabar, els locals van fer el 2 a 3, però
el marcador ja no es va moure.

6a jornada (19 i 20 d'octubre)
Dissabte a les 20 h, el Futsal Mataró rep
el Manresa al Teresa Mª Roca.

2a divisió Fem.
A la recerca de punts
Classificació
Esplugues i Elx, 12; Intersala, 10; Hospitalet, Cervera i Ripollet, 7; Caldes, 6;
Eixample i Castelldefels, 5; Almassera
i César Augusta, 4; Castelló, 3; La Concòrdia, 2; Red Stars i FUTSAL ALIANÇA
MATARÓ, 1; València, 0.
5a jornada (19 i 20 d'octubre)
El Futsal Aliança femení viatjarà fins a Saragossa per enfrontar-se al César Augusta
a les 16.30 h.

3a Divisió Nacional
L'SPALL Ciutat de Mataró
supera el Premià
L'SPALL Ciutat de Mataró va guanyar
diumenge el Premià per 1 a 4. En la primera part, un únic gol (en pròpia porteria dels
locals) pujava al marcador després d'un
xut de Dorca. A la represa, tot i patir durant alguns minuts, Aledo feia pujar el 0-2
al marcador. Un minut més tard, els locals
van respondre amb gol i es van posar a jugar de 5. Van ser moments de nerviosisme,
però Abdel va convertir un xut fort dins
de l'àrea, i Capilla va sentenciar la victòria
mataronina al final del partit.
5a jornada (19 i 20 d'octubre)
Diumenge a les 11.45 h, els mataronins
reben La Unión a l'Eusebi Millan.
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HOQUEI PATINS

OK LLIGA Plata Nord
25a temporada a Plata
1a jornada (19 d'octubre)
Deportivo Liceo B - Vilafranca
CH MATARÓ - Compañía de María
Oviedo Booling - Arenys de Munt
Alpicat - Dominicos
Manlleu - Tordera
Vilanova - Jolaseta

Reben un dels gallecs

Aquest dissabte a les 19h arriba l'esperat
inici de lliga, que sempre porta nervis,
però el Mataró ha fet una bona pretemporada i espera certificar-ho davant del
Compañía de María de A Coruña, que és
una incògnita.
Albert Larrea, tècnic mataroní, ens
explica que s’afronta la temporada
amb incògnites, no només per tots els
equips nous, que han fitxat per intentar
estar a l’alçada i tenen pistes que seran
complicades, sinó també perquè els que
ja coneixen s’han reforçat bé. Destaca la
importància de començar amb una bona
dinàmica, al tractar-se d’una lliga més
curta en la que els errors es poden pagar més cars. L’idea és ser un equip molt
competitiu cada setmana, fent-se forts
a casa i buscant treure bons resultats en
els desplaçaments. Si ho aconsegueixen,
ben segur que lluitaran per ocupar o la
primera plaça que dona l’ascens directe,
o la segona que porta a jugar un play-oﬀ
d’ascens contra un dels equips de baix
de l’OK Lliga.

Comença la renovada OK Lliga Plata
La competició estrena format
amb dos grups, i el CH Mataró
es troba enquadrat al grup Nord
L’OK Lliga Plata ha viscut tota una
revolució i ampliació, canviant de format i passant d’un grup únic de 14
equips –l’any passat clarament dominat pels catalans, amb dotze equips–
a 24 equips dividits en dos grups de
12, amb fins a 11 equips de fora de
Catalunya, en una maniobra ben segur
per intentar que els equips de fora de
Catalunya agafin més protagonisme.
El CH Mataró jugarà al grup Nord, on
es retroba de la temporada passada
amb el Vilafranca, l’Arenys de Munt,
l’Alpicat, el Tordera, el Manlleu i el
Vilanova –els altres equips catalans–,
així com amb el Liceo B de fora, i com
a novetats viatjarà dues vegades més a
la ciutat de A Coruña, d’on també són
el Compañia de María i el Dominicos,
i viatjarà també a Astúries, d’on és
l’Oviedo Booling Club, i al País Basc
per jugar contra el Jolaseta de Getxo.
La base de la plantilla entrenada
per Albert Larrea és la mateixa, amb
Sergi Grané defensant la porteria i Èric
Florenza, Oriol Lladó, Àlex Cantero,
Gerard Cusachs, Bernat Romero i
Conrad Xicota que segueixen a l’equip.

Es manté el bloc de l'any passat. | arxiu

Jaume Gisbert, que era el segon porter,
Pau Palacín i Adrià Martos van ser les
baixes. L’equip s’ha reforçat amb Èrik
Gual, provinent del Vilanova i un dels
màxims golejadors de l’OK Lliga Plata la
temporada passada. Guillem Carbonell,
que ja va jugar partits amb el primer
equip, puja del júnior, i el segon porter
serà Martí Almerich, que serà el titular
del segon equip, de la pedrera mataronina però que ve del Barça.

LLIGA NAC. Cat.Fem. Victòria per agafar confiança a casa
Perseguint els dos
3 CH MATARÓ
primers
0 BIGUES I RIELLS B
5a jornada (13 d’octubre)
Lloret - Vilassar ................................ 5-2
Igualada - Vila-sana B ......................9-3
Vilanova B - Reus Deportiu.............. 3-3
MATARÓ - Bigues i Riells B..............3-0

CH MATARÓ: Paula Lladó (p), Marta
Soler (1), Adriana Chiva, Aina Lleonart
(1), Ester Anglas (1), Olga Juanola, Anna
Gallart i Ariadna Escalas (ps).

Classificació
Lloret 12; Igualada 11; MATARÓ 8;
Vilanova B 6; Vilassar 5; Reus Deportiu i
Bigues i Riells B 4; Vila-sana B 3 punts.

Les mataronines van dominar,
però no van poder sentenciar
fins ben entrada la segona part

Derbi maresmenc a Vilassar
Aquest dissabte a les 19:30 el Mataró
juga a Vilassar de Mar, un derbi sempre
favorable fins ara a les de la capital. En
cas de sumar una nova victòria, permetria sumar quatre partits sense perdre.
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Bona victòria del CH Mataró, que ja encadena tres partits consecutius sense
perdre, en imposar-se al Bigues i Riells.
Al principi les visitants van sortir amb
força, però les mataronines van anar
trobant el seu lloc a la pista. Al tram
final de la primera meitat el Mataró va

tenir moltes ocasions, però no va ser
fins al final que Marta Soler va fer l’1-0.
A la represa van arribar els gols al
minut 9 gràcies a Ester Anglas i Aina
Lleonart de falta directa, que certificaven la victòria local. El resultat
encara podria haver estat més ampli,
amb pals i bones aturades visitants.

16/10/19 18:30

el tot Esport

FUTBOL

Primera victòria del Molinos i
primera derrota del Cirera

2a CATALANA
Sant Pol líder molt sòlid
6a jornada (13 octubre)
SJ Montcada - Europa B ........................1-0
Turó Peira - Llefià .................................. 0-2
ARGENTONA - Montcada ..................6-0
Canyelles - Parc ......................................0-1
SANT POL - Molletense....................... 2-0
MOLINOS - Sarrià ................................. 2-0
MASNOU - Sta. Perpetua......................3-1
Gramenet - Racing Vallbona ...............2-2
CIRERA - PREMIÀ DE MAR ................. 0-2

Classificació
Esperat triomf blanc i blau. | D. F.

El Molinos va trobar premi per
fi al seu bon joc
No va ser fàcil, però per fi el bon joc
que estava fent l’equip blanc-i-blau
va aconseguir premi amb la primera
victòria a 2a Catalana, que li permetrà
agafar moral per anar sortint de la zona
de descens. Després d’una primera
part en la que no va trobar porteria, a

0
2

UD CIRERA
PREMIÀ DE MAR

UD CIRERA: Toni, Carlos Gómez (Barry
59’), Bernat (Raul 88’), Marc Palau, Cristian R., Juako (Joel 88’), Izar (Agus 44’),
Alvaro Yustos, Ibu Cámara (Aleix 65’),
Gianluca i Ibu Baldeh.

2
3

LA LLÀNTIA
LLOREDA

LA LLÀNTIA: Jan-Pol Ladet, Eric
(David Cano 73’), Saibo, Jerreh, Andrada,
Yakhouba, Carrillo, Ismael (Kanteh 50’),
Valle (Sergio Garcia 78’), Jalal, Salif.
L’equip llantienc no va poder amb
el líder que continua amb el ple de
punts després de sis jornades.
Els badalonins es van avançar aviat.
Va empatar Yakhouba, però altra vegada l’equip visitant es va posar per
davant abans del descans. Jalal va tornar a empatar a la represa, però altra
vegada van respondre ràpidament els
badalonins amb el tercer.
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2
0

UD MOLINOS
SARRIÀ

UD MOLINOS: Dani Ramos, Mamadou,
Carmona (Ricard Pérez 53’), Borrego,
Jordi Cano, Isra (Aitor Rodríguez 46’),
Javi, Jorge, Joan, Rodri (Toni Martín 63’),
Aitor Moreno (Pereira 75’).

la segona Aitor Rodríguez va avançar
els locals i Jorge Manrique va donar
la tranquil·litat ja en el temps afegit.

L’equip cirerenc va caure derrotat
per primera vegada aquesta temporada. Després d’un partit molt igualat, la derrota dels grocs va arribar
en els últims cinc minuts, gràcies a
dos gols dels premianencs, que els
permeten guanyar i atrapar el seu
rival a la classificació.

2
2

MASNOU AT.
MATARONESA

MATARONESA: Oliver, Lluc Pera (Guti
73’), Charro (Cantón 83’), Miguel, Ferran,
Vela, Nogales, Adama, Carrasco, Badr i
Manga,
L’equip arlequinat va merèixer la primera victòria, però se li va escapar
en el temps afegit. Va marcar Miguel
a la primera part, però de seguida
va ser expulsat Carrasco. Tot i jugar
en inferioritat, a la represa Adama
va posar el 0-2. Però de seguida van
empatar els masnovins i això els va
fer créixer i van salvar un punt en el
darrer instant.

SANT POL 16, ARGENTONA 13, Llefià
i Molletense 12; Vallbona 11, Turó Peira
10; Gramenet i Masnou 9; Europa B i SJ
Montcada 8; PREMIÀ I CIRERA 7; Sta.
Perpetua i Parc 6; MOLINOS i Sarrià 4;
Canyelles 1.
7a jornada (19/20 octubre )
CIRERA - MOLINOS ..................... DG 17 h
PREMIÀ MAR - Parc.......................DS 17 h
LLefià - MASNOU- ........................DG 12 h
SANT POL - ARGENTONA .........DG 12 h
Arriba el derbi local ... i gran derbi
maresmenc entre els dos primers
El Cirera rep el Molinos al Camí del Mig
on es trobaran per primera vegada en
partit de 2a Catalana. La temporada
passada a 3a van empatar a 1 gol.
Un altre molt bon derbi maresmenc
el tenim a Sant Pol amb la visita de
l'Argentona, en un gran partit entre els
dos primers classificats.

3a CATALANA
Els dos mataronins a la
part baixa
6a jornada (13 octubre)
Masnou At.- MATARONESA ..............2-2
LA LLÀNTIA - Lloreda............................2-3

Classificació

El Lloreda continau intractable i ha
sumat tots els punts possibles (18), però
Santvicentí i Vilassar B el segueixen de
ben a prop amb 16.
Els dos mataronins són a la part baixa:
La Llàntia 14è i Mataronesa 16è.
La Mataronesa juga a casa
La Mataronesa rep el Pujadas (17è) el
dissabte a les 17 hores.
La Llàntia visita al Calella (12è) el diumenge a les 12 hores.

16/10/19 18:30
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FUTBOL / BILLAR

L’equip femení del CE Mataró
treu un punt de l’Empordà

Les noies groc i negres celebrant un gol, en un partit a casa. | arxiu

Empat a 3 al camp del Cabanes
L’equip femení del CE Mataró va reaccionar lleugerament després d’haver
patit dues derrotes consecutives per
la mínima i va tornar de Cabanes a
l’Alt Empordà amb un punt després
d’empatar a 3 gols en un partit amb
moltes alternatives. Va marcar primer Meritxell Guàrdia el 0-1, després
van remuntar les locals, però Jasmina
Chamarro va empatar. Tot això abans
del minut 20 de partit. Després ja avançada la segona part les empordaneses

van tornar a posar-se per davant i
Jasmina va posar l’empat definitiu.
Van jugar: Naomí Luque, Cristina
Cerdà, Laia Martí, Jasmina Chamarro,
Natasja Villanueva, Ariadna Velasco,
Dori Apolo, Aioa Cros, Andrea Álvarez,
Ona Niubó i Meritxell Guàrdia.
Aquest diumenge l’equip groc-inegre buscarà la segona victòria en el
partit que jugarà el diumenge a les 17
hores a casa contra el Santa Perpètua.
Els dos equips estan igualats a 4 punts
en l’onzè lloc de la taula classificatòria.

La UD Molinos comença la lliga
de 2a amb un brillant triomf

Més futbol
4A CATALANA.
Juventus líder de la
4a Catalana
La 4a Catalana de futbol ja ha disputat
quatre jornades i en el grup maresmenc
tenim la presència d'una sèrie d’equips
mataronins que han estat a la categoria
superior.
Domina el JUVENTUS AC amb 12
punts, per davant del MOLINOS B que
en té 10, Cabrera i PLA D’EN BOET 9,
MATARÓ ATHLETIC 7, Alella i CERDANYOLA AEiLL 6, Llavaneres B 5, JUVESPORT 4, Sant Cebrià i ROCAFONDA 3,
Cabrils B 3, Premià B 2, Arenys Munt i
Canet 1 i Dosrius 0.

BILLAR. Plandolit tercer
al campionat català de la
modalitat lliure de 1a
El jugador del CB Mataró Miquel
Plandolit va jugar la final del Campionat
de Catalunya de 1a categoria de la modalitat de lliure a les instal·lacions del
CB Sant Boi obtenint el 3r lloc.
També el dissabte passat al CB Mataró
es va jugar la primera eliminatòria del
Campionat de Catalunya de 3 bandes de
5a categoria. El jugador local Pere Ribes
va ser primer de grup, classificant-se per
jugar la fase semifinal.
A Girona JM. Rodríguez va quedar 1r
de grup i també serà a la següent fase,
mentre que J. Andrés va quedar segon.

El conjunt blanc i blau afronta la temporada amb il·lusió. | cedida

Triomf 7-2 davant del Cabrera
El passat diumenge va començar la
lliga de 2a Catalana femenina amb
la participació de la UD Molinos en
el grup 4t. I l’equip blanc-i-blau, que
prepara Raul Santos, va començar amb
un brillant triomf sobre el Cabrera
per 7 a 2.
Van jugar Sandra Sanz, Eva Guerrero,
Marta Mateos, Patrícia López, Raquel
Rodríguez, Valeria Camacho, Carla
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Delgado, Ainoa Montoya, Marta
Martín, Sílvia Salvador i Maria
Capdevila, com equip inicial, i després Sara Ledesma, Lídia Rodríguez
i Iris Durán.
L’equip visitant va començar
marcant dos gols, però l’equip molinenc va remuntar amb gols d'Ainoa Montoya (2), Sílvia Salvador (2);
Valeria Camacho, Carla Delgado i Eva
Guerrero.

16/10/19 18:30

el tot Esport

VARIS

L’Iluro HC comença la lliga amb
una derrota dura

Últim minut...
VOLEIBOL. El CV Mataró
Caliu perd en el desempat
contra Sant Quirze

L'Iluro HC no va poder començar amb alegria. | daniel ferrer

El sènior femení del CV Mataró Caliu va
perdre contra el Sant Quirze, però va
sumar el primer punt, ja que la derrota
va arribar en el desempat en el 5è set.
Els parcials van ser 26-28, 27-25, 20-25,
25-19 i 7-15.
El diumenge a les 12:45 hores l’equip
mataroní visita l’AE Institut Montserrat
de Barcelona, que és l’únic equip que
encara no ha puntuat. Per tant és una
bona oportunitat per aconseguir el
primer triomf.

El Sant Cugat va ser molt
superior als taronges

TENNIS. Albert Ramos
puja en el rànquing

El diumenge passat va començar la lliga
de 1a Catalana masculina de hockey

herba i no va ser gens favorable per
a l’equip de l’Iluro HC que va caure
derrotat per 0-8 a casa davant del
Sant Cugat.

El tennista mataroní Albert Ramos ha
pujat quatre llocs al rànquing mundial
després de la seva actuació a Xangai.
Ara és el 42è del món.

Complicat desplaçament
En la segona jornada l’equip taronja
es desplaça dissabte (15 h) a Terrassa
per visitar l’AD Rimas, que en la 1a
jornada va guanyar per 1-6 al camp
del Can Salas.
Aquest pròxim diumenge (12 h) comença la 2a Catalana femenina amb
desplaçament de l’Iluro HC al camp
del Castelldefels.

El Rugby Club Mataró perd a Lleida

No van poder amb el líder. | arxiu

En la 2a jornada de la Fase Prèvia de
la Divisió d’Honor Catalana l’equip del
Rugby Club Mataró va perdre al camp
de l’INEF Lleida, líder del grup, per 3322 i de moment encara no coneix la
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victòria en la lliga.
L’equip lleidatà va anar sempre per
davant i al descans dominava per 193. Va reaccionar l’equip mataroní que
quan faltaven deu minuts perdia només de quatre (26-22), després de tres
assajos de Pablo de Cea, Álvaro Garcia
i Ruben Salvador, dos dels quals transformats per aquest últim jugador, que
ja havia marcat de cop de càstig a la
1a part. Però un assaig local va acabar
de decidir el partit.
Classificació: INEF Lleida 9; Spartans
Granollers i Gòtics 8; Senglars
Torroella 6; Tarragona 5; RC MATARÓ
1; RC Badalona 0. El pròxim cap de
setmana l’equip mataroní rep al Camí
del Mig als Spartans de Granollers, un
altre dels equips forts del grup.

16/10/19 18:30

Cinemes
Les estrenes de la setmana

MALÉFICA: MAESTRA DEL MAL

ZOMBIELAND: MATA Y REMATA

AFTER THE WEDDING

Arriba la segona part de Maléfica, un
film que explora la relació entre el
personatge interpretat per Angelina Jolie i la princesa Aurora. Juntes
construiran noves aliances, però també
s'enfrontaran a diversos adversaris.
Direcció: Joachim Rønning.
Intèrprets: Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning.
120 min

En aquesta seqüela, el grup de protagonistes de Zombieland viatjarà des de la
Casa Blanca fins al cor dels Estats Units.
L'aventura no serà fàcil i tots els personatges hauran de lluitar contra diferents tipus
de morts vivents.
Direcció: Ruben Fleischer.
Intèrprets: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone.
99 min

La directora d'un orfenat hindú es troba al
caire de la bancarrota. Quan esbrina que
l'organització està a punt de rebre una donació considerable per part d'una empresa
nord-americana viatja a Nova York per
posar-li cara.
Direcció: Bart Freundlich.
Intèrprets: Julianne Moore, Michelle Williams, Billy Crudup.
110 min

THE KING

EL ASESINO DE LOS CAPRICHOS

ADULTS IN THE ROOM

Hal és un príncep capriciós i sense
interès per exercir el seu dret al tron
d'Anglaterra. Per això abandona les
seves responsabilitats i opta per viure
entre la plebs. Quan mori el seu pare, es
veurà obligat a tornar a palau i rebre la
coronació.
Direcció: David Michôd.
Intèrprets: Timothée Chalamet, Joel
Edgerton, Sean Harris.
133 min

Dues policies van darrere la pista d'un
assassí misteriós que escull les seves
víctimes entre la classe benestant de
Madrid. Després, el seu modus operandi
és reproduir amb els seus cadàvers les
escenes dels Capritxos de Goya.
Direcció: Gerardo Herrero.
Intèrprets: Maribel Verdú, Aura Garrido,
Daniel Grao.
100 min

Film inspirat en el llibre de l'exministre
d'Economia grec Yanis Varoufakis. Els
personatges d'aquesta tragèdia a porta
tancada no són ni bons ni dolents, però
es veuran arrossegats per les conseqüències de les seves decisions.
Direcció: Costa-Gavras.
Intèrprets: Alexandros Bourdoumis,
Ulrich Tukur.
124 min
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Cinemes
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

Les
estrenes
de Cinemes
la setmana
Els Horaris
dels
Cinesa Mataró Parc

Ocine Arenys

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

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Maléfica, maestra del mal

Zombieland: Mata y Remata

12:00 12:30 16:30 17:15 18:00

19:15 20:00 20:45 22:00 23:30 00:45
[dv.-dg.+dc.] 18:45
[dv.-ds.] 22:35
[VOSE] 12:20 [VOSE dt.] 20:45

Zombieland: Mata y Remata
12:10 15:50 18:05 20:20 22:35 OO:50

[VOSE dt.] 20:20

[dv.-dg.+dc.] 21:30

Abominable 12:15 12:30 16:00 18:15

[dl.-dt.+dj.] 22:30

[dv.-dg.+dc.] 17:00 19:15

Día de lluvia en New York
Gemenis

[dg.-dj.] 22:30

[dl.-dt.+dj.] 18:30

[dl.-dt.+dj.] 18:15 20:20

[VOSE dt.] 22:45

Abuelos

17:45 21:45

18:10 20:25 22:40

Joker

Día de lluvia en New York
15:45 22:45

16:15 18:15 22:15
[dv.+dl.-dj.] 21:30

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

Abominable
Noche de bodas

Noche de bodas
[dv.-ds.] 21:15 23:45

16:00 18:15 19:30 20:15 22:30

El asesino de los caprichos

[En català] 16:00

El asesino de los caprichos
15:50 20:30 00:50

Maléfica, maestra del mal

16:15 18:15 20:30 22:30

16:15 18:15 20:15
22:40

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

16:00 18:10 19:15 20:10 22:30
[dv.+dl.-dj.] 18:00 19:00

15:50

[dg.-dc.] 22:45

Gemenis

Mientras dure la guerra

17:00 20:30 22:00

[dl.-dt.] 20:35

12:10 16:45 19:20 22:00 00:35

Joker

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

Downton Abbey

16:00

[dv.+dl.-dj.] 18:00

12:00 16:15 17:00 17:45 19:00 21:45 23:15 00:30
[dv.-dg.+dc.] 18:30 19:45 [dv.-ds.] 22:30 [exc. dj.] 20:30
[dj.] 20:35
[VOSE] 12:20
[VOSE dl.-dt.+dj.] 19:45

Mientras dure la guerra
[dl.-dt.+dj.] 18:00 20:15 22:30

AD Astra

[dv.-ds.] 23:30

Downton Abbey

[dl.-dt.+dj.] 15:45

A dos metros de ti
Dora y la ciudad perdida
Padre no hay más que uno

Tot Cinemes 1888.indd 4

12:10 15:50
[dv.-dg.+dc.] 22:15 00:40

[exc. ds.-dg.] 16:00
12:15

Mascotas 2

12:15

[dg.-dj.] 22:35

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

Una íntima convicción
18:00 20:15 (21 octubre)
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núm. 1888 / del 18 al 24 d'octubre de 2019

Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
En quina edició del Festival de
Sitges Luis García Berlanga va
presidir el jurat internacional?

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

'El hoyo' arrasa al Festival de
Sitges
El film dirigit per Galder Gaztelu-Urrutia va seduir tant al
públic com al jurat oficial
El cap de setmana passat, el
Festival de Sitges 2019 va tancar
les portes amb una clara vencedora. Dirigida per Galder GazteluUrrutia, El hoyo va emportar-se
diversos guardons: premi a la millor pel·lícula, a millors efectes
especials i a director revelació.
A més a més, el film va aconseguir el Gran Premi del públic
a la millor pel·lícula, un reconeixement que demostra la bona
acollida que va tenir el film entre
els espectadors que van assistir
al certamen. D'aquesta manera,
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El hoyo esdevé el segon projecte
espanyol i el primer català que
aconsegueix triomfar al palmarès.
En la 52a edició del festival,
van destacar també Achoura, de
Talal Selhami (primer film de terror marroquí), i Dogs don't wear
pants, de J-P Valkeapää (guardonada com a millor pel·lícula en la
secció Noves Visions). Enguany, el
certamen va vendre 65.000 entrades i va comptar amb la visita de
personalitats del món del cinema
com Sam Neill, Asia Argento o
Patrick Wilson. | Red.

Resposta del núm. 1886
Volver a empezar
Guanyadors:
• Andrea Espada Figuerola
• Juan Manuel Padilla
González

RECOLLIU LES
ENTRADES
DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS
UNA SECCIÓ
PATROCINADA
PER

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema
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A

taul a

Si sou servits:
la dieta del raïm
Opinió: Francesc Murgadas / AMIC

Recordo les guatlles al raïm amb què triomfava
quan, a la tardor, venien a dinar alguns amics a casa.
I especialment la minuciosa tasca de retirar els pinyols dels grans de moscatell que anaven a parar a
la cassola. Una feina que el progrés agroalimentari
m'estalvia avui en oferir-me raïm sense pinyols que,
a més, em permet pensar en una altra opció que
podria suposar un ajut per al castigat sector pagès
que avui encara depèn del vi i el cava.
A finals del segle XIX, es va posar de moda a Europa
la dieta del raïm, avui encara amplament reconeguda
com a positiva. Quan arribava la tardor, les senyores
de la societat benestant se sotmetien a una dieta,
que ara qualificaríem de vegana estricta, que es basava a limitar-se a menjar raïm i beure aigua entre
tres dies i una setmana. Les propietats depuratives
i antioxidants del fruit dels ceps i el pas d'aigua cap
als ronyons feien la resta.
És evident que el raïm pot ser un element més
a incorporar a les amanides, a les coques i altres
pastissos, o als batuts verds matinals. I dic tot això
pensant en els pagesos dedicats al vi, especialment
els del meu Penedès, on la situació comença a ser
crítica per a molts. Aneu a la fruiteria i comproveu
el preu a què es paga aquest raïm de taula sense
llavors, que pràcticament dobla el de tota la vida,
encara amb dos pinyols al centre de cada gra, i
multiplica el del que va als cellers. I mireu –ara
l'etiquetatge ho exigeix– d'on ens arriba. Potser
ja va sent hora de diversificar l'oferta i buscar
nous recursos per mantenir la nostra pagesia.
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L'aplicació
Recetas para bebés
La marca d'articles per a nadons Babymoov va
publicar l'aplicació mòbil 'Recetas para bebés'
per acompanyar mares i pares en l'aventura
d'introduir l'alimentació en els més petits
de la casa. En el receptari hi trobareu els
plats classificats per edat de la criatura o pel
tipus d'aliment que volem (fruita, verdura,
peix, productes làctics...). Amb més de 100
receptes, podrem crear una dieta setmanal
variada i no caure en la repetició.

LA RECEPTA
DE
BÀLSAM LABIAL
COSMÈTICA CASOLANA
Aquest bàlsam labial hidrata i protegeix els llavis
del fred.
El sagí de karité aporta suavitat als llavis i els
regenera. A més, protegeix dels rajos UV. L’oli de
coco neteja i hidrata la pell en profunditat. Els olis
de calèndula i cànem tenen propietats antiinflamatòries. I l’oli essencial d’espígol és calmant,
sedant, antimicrobià i regenerador.

61
La pell és l’òrgan més gran del cos, i per això
també hem d’alimentar-la correctament. Cada
mes, Elisenda Monté, de Mamita Botanical
Skincare, et facilitarà una recepta molt senzilla
amb ingredients ecològics. Diverteix-te preparant
mascaretes, exfoliants i cremes corporals!

Ingredients:
• 3 cullerades soperes de sagí de karité
• ½ cullerada sopera d’oli de coco
• ½ cullerada sopera d’oli de calèndula
• ½ cullerada sopera d’oli de cànem
• 4 gotes d’oli essencial d’espígol

Elaboració:
1. Cuina al bany maria la mantega de karité i
l’oli de coco.
2. Afegeix-hi l’oli de calèndula i el de cànem.
3. Col·loca la barreja en un recipient i afegeix-hi l’oli essencial d’espígol.
Caducitat: 1 any.

Recepta patrocinada per:
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Solidaritat com a
plat principal
La gastronomia pot ser, també, una eina
per defensar diferents causes socials
Gastronomia: Redacció

Aquest any es fa la desena edició d'una gran iniciativa solidària en el món de la restauració. Es tracta de
la proposta "Restaurants contra la Fam", en la qual
restaurants de tot l'Estat ofereixen un menú o plat solidari en la seva carta, del qual donen part del cost per
combatre la desnutrició infantil, malaltia relacionada
amb el 45% de les morts abans dels 5 anys.
A Catalunya són prop de 300 els establiments on,
fins al 15 de novembre, podrem degustar plats solidaris. Poden consultar-se a la “Guia dels restaurants
bons”, disponible en línia (accioncontraelhambre.org/).

Els de casa
A Mataró hi ha tres restaurants que formen part de la guia:
Ca la Ceci, El Farcell i Charlotte Gastrobar&Cocktails. A
més, a la resta de la comarca hi trobem els Tres Macarrons
al Masnou, Can Pa amb Tomàquet a Vilassar de Mar i
el Telepizza d'Arenys. | Red.
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Els menús i plats solidaris recollits a la "Guia
dels restaurants bons" estaran disponibles ﬁns
al divendres 15 de novembre.

16/10/19 16:49

núm. 1888 / del 18 al 24 d'octubre de 2019

Sopar solidari a
Mataró
Els diners recaptats aniran en benefici de
la Fundació Vicente Ferrer per a un dels
seus projectes desenvolupats a l'Índia
Gastronomia: Redacció

El grup de voluntaris de la Fundació Vicente Ferrer a
Mataró organitza aquest cap de setmana la sisena edició del sopar solidari "Vine a fer l'indi". L'esdeveniment
serà aquest dissabte a les 21 h a la sala Casal Aliança
del carrer Bonaire. Es tracta d'un sopar de gastronomia índia, i estarà amenitzat per una tómbola i balls
de Bollywood.
Els diners recaptats es destinaran a un dels projectes
de la fundació a l'Índia que se centra en la construcció
d’un habitatge digne a la població de Kundanakurthy.

Venda de tiquets
El tiquet per al sopar té un cost de 24 euros i es pot
adquirir en diversos punts de la ciutat: Asrai Dansa
(Torrent Pregària, 18), Pastisseria Avinguda (Av. Amèrica,
47), Botiga Solidària (pl. Peixateria) o Lencería Montse
Pedrosa (Ronda O'Donnell, 51). | Red.
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El menú consta d'un pica-pica (xarrup de crema de cigrons amb curri,
paprika i sèsam negre, mini kebab
de pollastre, tallarines amb verdures i soja i broqueta de gall dindi) i
un plat principal (pollastre a l'estil
tandoori amb saltejat d'arròs basmati). Els postres (mousse de xocolata negra amb te chai) commemoraran els 50 anys de la Fundació
Vicente Ferrer.
Per als vegetarians, hi ha una altra opció de plat principal.
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CONCURS

selrac1970

#totataula
Recordeu que per poder participar en el
concurs i aspirar als premis és imprescindible seguir @totmataro a l'Instagram. Els
premis es publiquen cada dimecres a la
web Totmataro.cat

yotambienmecuido

guanya
el premi de
tubau
"Brownie saludable"

lvienrose

guanya
el premi de
peix and chips
"Gofres de chocolate blanco
con crema de vainilla"

guanya
el premi de
ca la tur a
"Arròs de sèpia i cloïsses"

margablanch

guanya
el premi de
bariloche fusion
"Setmana del càncer de mama,
margaritades!"

exprime_el_pomelo

guanya
el premi de
metropolis
"¿Quién dice que en otoño no hay color?"

Aquesta setmana
5 premis més!
Opta a premis
als establiments
coŀlaboradors:

Tot a taula Instagram 1888.indd 2
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importa el què,
el quan,
el qui,
el com
i el perquè:

importa

EL TOT MATARÓ i MARESME |

el primer setmanari i més llegit de catalunya

| www.totmataro.cat

REPORTATGE
Text: Gisela Ferrer
Fotos: Daniel Ferrer

Som
pioners
La unitat d'investigació
en disfàgia de l'Hospital
de Mataró és un
referent europeu

L

a disfàgia és un trastorn que afecta gran
part de la població, sigui per una suma de
factors quan ens fem grans o bé derivat
d'altres malalties. Tot i això, a diferència de malalties com la diabetis o la hipertensió,
la disfàgia és encara una gran desconeguda per a
molts. L'Hospital de Mataró, amb el Dr. Pere Clavé
com a director d'investigació i de la Unitat d'Exploracions Funcionals Digestives, és pioner en la
investigació de la malaltia. Descobrim la disfàgia de
la mà de Clavé, gran expert en el camp, president
de la Societat Europea de Trastorns de Deglució
i professor associat de la UAB.

Quines són les causes de la disfàgia?
Normalment sempre hi ha una causa, a excepció de
quan ens fem grans, que n'hi ha moltes. La gran majoria de persones grans, quan passen dels 80 anys,
tenen disfàgia per una suma de factors: perquè han
perdut força muscular, velocitat de reflexos, elasticitat dels teixits, el seu cervell funciona més lent...
I a part de la vellesa, quins són els altres casos?
El més comú és l'ictus. La meitat de les persones que
tenen una embòlia cerebral, pateixen disfàgia. I en moltes, es convertirà en crònica i els portarà a tenir greus
complicacions, com ara malnutrició, deshidratació o, la
més greu, pneumònia aspirativa. Això tant en ancians
com en persones amb disfàgia per altres motius. També
la poden causar el Parkinson, l'esclerosis múltiple,
l'Alzheimer i altres malalties, la majoria neurològiques.
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El doctor Pere Clavé a l'Hospital de Mataró.

D.Ferrer

I perquè s'arriba fins a aquest punt?
En un nombre important de pacients és perquè el
cervell no dona bé l'ordre d'empassar-se el menjar,
i en un altre nombre important de casos és perquè
senzillament es té poca força muscular.
Què provoca exactament la disfàgia?
En primer lloc, la força que necessitem per empènyer
el bolus alimentari de la boca a l'esòfag és més dèbil.
Per una altra banda, els mecanismes fan que quan
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empassem l'aliment no vagi a la via respiratòria. En un
malalt amb disfàgia, això no funciona bé, s’alenteix el
procés i part de l'aliment va a la via equivocada.
"El 90% de la població que pateix disfàgia
no està diagnosticada o tractada correctament". És certa l'afirmació?
Tristament, ho és. La disfàgia, malgrat ser una malaltia tan freqüent com la diabetis, és una gran desconeguda. Si surts al carrer i preguntes a algú què és
una diabetis o com es tracta, tothom et donarà una
explicació. En canvi, si preguntes què és una disfàgia,
ningú t'ho sabrà dir del tot, si no és que han tingut
un parent directament afectat. I si preguntes com es
tracta, encara menys. Per tant, hi ha una gran diferència en el coneixement d'una malaltia i una altra,
que curiosament són molt semblants des del punt
de vista del tant per cent de gent a la qual afecta.

I com és que passa això?
Fa anys que m'ho pregunto. Per desgràcia, hi ha
algunes malalties que no són tan visibles, i d'alguna manera les oblidem. A l'Hospital de Mataró fem
precisament el contrari, posar damunt la taula el fet
que és fàcil de diagnosticar, que si no es diagnostica,
t'arrisques a tenir complicacions molt greus i que
és raonablement fàcil donar un tractament efectiu
a aquesta gent.
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”Un diagnòstic precoç i un tractament
simple redueixen
molt les possibles
complicacions de la
disfàgia”
Si la malaltia es tracta correctament, es pot
frenar o curar?
Hi ha dos escenaris entre els quals estan la majoria
de malalts. Un és, per exemple, el d'un senyor de 60
o 70 anys que ha tingut un ictus. Ahir estava bé i
avui té disfàgia. L'objectiu del tractament d'aquest
malalt és curar-lo, i avui tenim tècniques de neuroestimulació a l'Hospital que ens permeten recuperar
la funció, perquè et permeten estimular la part de
cervell que encara té sana. Aquest seria el millor
pronòstic. Per altra banda, pot haver-hi un senyor
molt gran, de 80 o 90 anys, que té disfàgia, i a ell ja
no podem aspirar a curar-lo. Però inclús a aquests
malalts, mitjançant diferents textures i viscositats,
és possible donar-los una alimentació bona perquè
la millor qualitat de vida possible. En aquests casos
l'objectiu és evitar la complicació. Les persones
grans que tenen pneumònia com a complicació de
la disfàgia, moltes vegades moren a conseqüència
d'això. Tenim estudis a l'Hospital que ens diuen que
molts malalts moriran per culpa de les complicacions de la disfàgia. Moltes vegades, els ancians que
la pateixen moren a causa d’una pneumònia que els
ha comportat una complicació de la malaltia.
En aquest cas, diagnosticar-la a temps, ajuda a reduir aquest percentatge?
I tant. Tenim un estudi molt bonic que vam acabar fa
un any on demostrem que un diagnòstic a temps i un
tractament molt simple, que és bàsicament ajustar la
viscositat dels fluids, la textura dels aliments i la higiene de la boca d’aquest pacient, redueix de forma
molt important aquestes complicacions respiratòries
i fa que la gent visqui més amb millor qualitat de vida.
Actualment fem servir el protocol d'Intervenció Mínima
Massiva, que es va començar a aplicar fa quatre anys a
l’Hospital de Mataró, i el qual redueix un 13% la mortalitat durant el primer any. Ara hem fet un pas endavant,
l'hem refinat i ajustat, i estem a punt de llançar un gran
estudi on volem demostrar amb uns 1.500 malalts el
seu efecte terapèutic. El gran missatge és que fent bé
les coses, podem millorar molt l'estat d'aquests malalts.
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l Consorci Sanitari del Maresme, amb
el suport de l’Ajuntament de Mataró,
va engegar la campanya “El menjar
cura!” per recaptar fons per millorar
la salut de les persones del Maresme que tenen
disfàgia. Segons el Consorci, només a la ciutat
de Mataró hi ha unes 3.000 persones que no
poden empassar, menjar i beure amb normalitat.
La majoria, sense diagnosticar. A més, informa que a l’Hospital de Mataró, la meitat de les
persones grans ingressades pateixen disfàgia.
Amb aquesta la campanya es pretén iniciar dos

Com avança la seva investigació?
En primer lloc, a l'Hospital de Mataró som pioners a
Europa en l'estudi d'aquesta malaltia. Em tiro floretes
però és la veritat. El segon missatge és que cada vegada entenem més els mecanismes pels quals el cervell
controla la deglució, i això permet entendre per què
tenen disfàgia moltes persones. A més, avui dia tenim
moltes tècniques que ens permeten fer tres coses: estimular el cervell perquè torni a empassar normalment,
o estimular la perifèria, la boca i la faringe amb substàncies farmacològiques, per ajudar a la deglució. En
el grup de pacients que ja no es poden curar i tornar a
empassar, es busca compensar la seva disfunció amb
una alimentació adaptada.
En el tractament de la disfàgia, doncs, hi entren
diferents disciplines, com per exemple un dietista.
En alguns països apareix la figura de la persona que
es cuida de la disfàgia. Una mica és el deglotòleg,
una persona que s'encarrega de coordinar un equip
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projectes de recerca per diagnosticar i tractar
la disfàgia en dos col·lectius especialment sensibles: els nens i els adolescents amb afectacions
neurològiques greus i les persones grans hospitalitzades. Amb els diners recaptats, a més, es
produiran una sèrie de videoreceptes de plats
de textura modificada perquè, tant en els centres sanitaris com a casa, es puguin preparar
aquests menús.
Les persones que, a títol individual, vulguin
col·laborar-hi, poden fer les seves donacions a
través de la web Impulsemlarecerca.csdm.cat

multidisciplinari en què participen diferents perfils
professionals i pot tenir diversos orígens; pot ser
logopeda, infermer, metge, dietista, nutricionista,
neuròleg.... L'important és que entre tots donem al
malalt tot el que li calgui des del punt de vista de diagnòstic i terapèutic.
En quin punt es troba la investigació a
Catalunya respecte de la resta del món?
Aquí a l'Hospital de Mataró tenim un grup pioner
a escala europea. En el món, en alguns països això
està molt ben enfocat. Jo presideixo una societat
europea en la qual, quan fem un congrés, som entre 800 i 1.000 persones. En el mateix congrés al
Japó hi assisteixen entre 7.000 i 8.000 persones.
Allà donen molta importància a la disfàgia i al fet
que quan ens fem grans no podem empassar normalment. Per tant, a poc a poc ens anem posant
una mica més al dia, però encara estem molt per
darrere d'alguns països.
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Dissabte 19 d’octubre,
a les 11 h a l'Escola L’Arboç

El CSdM ha organitzat una gran festa a
l'Escola L'Arboç. Un xef elaborarà plats
adaptats per a persones amb dificultat
per empassar i Els Comediants oferiran un
gran espectacle.
Però no només afecta la gent gran.
No, afecta inclús a infants. Des de l’Hospital de Mataró
estem treballant amb els nens de l'Escola d'Educació
Especial L'Arboç, els quals tenen grans discapacitats
que els comporten molts problemes per empassar.
En quina fase es troba el projecte que vau
iniciar fa poc amb l’escola?
La primera fase, la d'avaluació, ja està acabada. La
segona fase comença ara. Aquest dissabte farem una
gran festa a l'Escola L'Arboç per explicar a les famílies
el món de les textures dels aliments i com poden millorar la salut dels que estan a l’escola. A partir d'aquí,
començarem un assaig per demostrar que introduint
aquest tipus d'alimentació els infants milloren.
La idea és estendre la dieta a la ciutadania?
De fet, tenim tres grans idees. La primera és fer que
als hospitals o les escoles sigui normal poder donar al
pacient una dieta especial per disfàgia. Que les cuines
i les empreses de càtering estiguin preparades, de la
mateixa manera que serveixen menús per a diabètics
o celíacs. El segon objectiu és que aquest tractament
es pugui continuar quan el pacient es dona d'alta i se'n
va a casa. Per això, el que hem fet és desenvolupar un
total de 300 receptes, de les quals ja n'hem gravat 50
en videoclips que expliquen molt fàcilment com fer el

plat. Estan penjades a Internet i s’hi accedeix amb una
clau que donem al pacient.
Un pacient pot curar-se i tornar a menjar normal?
Això depèn. Passa de vegades en pacients que han patit
un ictus i que, després d'un tractament de neuroestimulació, poden tornar a menjar més o menys normal.
En canvi, és molt infreqüent en persones que tenen
disfàgia associada a l'envelliment o una malaltia neurodegenerativa. En aquests casos el que vols és que
puguin viure més i millor amb aquesta dieta adaptada.
Els qui tracten amb gent gran en són conscients?
Els triturats que els donem en residències a vegades
són per espantar-se una mica. Però també et puc dir
que estan molt interessats a conèixer més sobre el
tema. Veus que a mesura que ho vas posant damunt
de la taula, hi ha molts sectors interessats. El missatge
és que la disfàgia afecta molta gent i tots tenim algun
familiar a qui això li complica molt la vida. Per tant,
l'important també és divulgar les malalties i enviar un
missatge positiu als malalts. Val la pena un diagnòstic
precoç perquè hi ha una gran quantitat de maneres de
millorar i tractar aquests malalts i fer que això tingui un
impacte positiu en la seva salut i la seva qualitat de vida.
Heu notat en els últims anys més coneixement de la malaltia?
Sí, des de l'Hospital de Mataró fa anys que fem molt de
soroll, i inclús ve gent expressament perquè la visitem.
Un fet molt curiós és que durant un cap de setmana,
dos o tres diaris van publicar una sèrie de notícies relacionades amb els estudis que fem a Mataró, i durant
la setmana següent vam tenir unes 40 trucades cada
dia, tant de pacients com de famílies, preguntant com
podien enviar-nos malalts de disfàgia.

L'electroestimulació ajuda a potenciar els músculs implicats en el procés de deglució.
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Publireportatge

La Clínica de Podologia Aina Buch és al número 70 de la carretera de Mata.

D.Ferrer

Mataró té nova clínica
de podologia
La dirigeix la jove podòloga Aina Buch
L'Aina Buch va decidir estudiar podologia a la UB després d'anys a prop
del sector, ja que la seva mare tenia
una botiga de sabates ortopèdiques.
Fins i tot abans d'acabar la carrera,
l'Aina ja va centrar-se a obrir la seva

Publireportatge Aina Podologia 1888.indd 1

pròpia clínica. Ara l'Aina ha assolit el
seu objectiu: la Clínica de Podologia
Aina Buch va inaugurar-se l'11 d'octubre al número 70 de la carretera de
Mata, on la seva mare havia inaugurat
la seva botiga l'any 75. L'Aina assegura

que emprendre un negoci propi no
és fàcil, ni pel que fa a la inversió ni
per l'esforç personal que requereix,
però que quan ho aconsegueixes és
molt gratificant. "Em sento molt orgullosa de mi mateixa", diu contenta.
En el seu local de 100 metres quadrats, l'Aina ofereix diferents serveis.
Hi fa estudis biomecànics que analitzen la manera de caminar i la patologia que pot tenir una persona,
té un taller per fer-hi plantilles i fa
tota mena de tractaments de quiropodologia, com ara treure pells, durícies, berrugues... Però té clar que
vol seguir creixent. La seva idea és
anar agafant confiança en la cirurgia
menor i incorporar-la més endavant.
També està en procés de demanar els
permisos per ser un centre adherit a
la Seguretat Social i, a més, de cara a
finals d'any, té la intenció de disposar
també de sabates ortopèdiques, per
fer un tàndem entre clínica i botiga.
A l'Aina, el que li agrada més de
la feina és el tracte personal amb el
pacient, ajudar a calmar un dolor
i la relació que té amb les ciències
sanitàries. | Red.
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis
Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis
Peelings salicílic i despigmentant
Rejoveniment facial
Cicatrius queloides

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

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

Hores convingudes

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
drpereperez@hotmail.com
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Sèniors
Saviesa dels anys
Fa 2500 anys a Grècia algú va dir:
"Només sé que no sé res". Frase
avui dia plenament acceptada, per
molts dels científics més avançats
experts en física quàntica. Aquest
reconeixent de la seva i la nostra ignorància sobre temes fonamentals,
que a poc a poc anem descobrint,
no exclou que algú, partint d'una
pretesa saviesa dels anys, de forma
agosarada i amb un alt grau d'ingenuïtat, s'atreveixi a manifestar quins
podrien ser els principis bàsics que
regeixen el món.
Precisament en uns moments de
transició com els actuals, en els que
un sistema capitalista materialista
obsolet, requereix ser substituït per
un de nou, aquest forçament ha d'estar basat en valors espirituals, que
apostin pel fet de compartir en lloc
de competir i que millor fer-ho apostant i creient que cal viure per ser
lliures acompanyats per l'altruisme.
Creença sustentada amb el pensament del filòsof Hegel, que entenia el procés evolutiu de la història,
com el progrés del concepte de llibertat, quin aprofundiment té molt
a veure amb la dita "La veritat us
farà lliures", la qual cosa permet
afirmar, que per a ser més lliures
cal abans que tot, saber més.
El motor de la història és la llibertat cercada per cada persona,
que precisa per a ser conquerida,
afrontar la vida com un repte que
li doni sentit, amb una clara aposta
per l'altruisme, estimant als altres
com un mateix, com l'única forma d'aconseguir l'autorealització
personal, mitjançant una comunió
amorosa i empàtica amb els altres,
en lloc de fer-ho de forma egoista i
individualista.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293

Apunts
psicològics
Els hàbits dels líders
efectius

Obertes tot l'any de 9 a 22h
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33
937 903 104
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025
LA RIERA 10 La Riera, 10
937 901 058
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62
937 984 300
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
R. SUBIRATS Blay Parera, 35
937 96 1721
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16
937 902 024
VISTA ALEGRE C. Almeria, 77
937 985 008

Obertes de dilluns a dissabte
(horari continuat)
CORONA - SUBIRANA (9 a 20,30. Ds. 9 a 13.30)
Pg. R. Berenguer, 75
937 579 093
M.A. VIA Ctra. de Mata, 43
937 901 828
(dl a dv: 8,30 a 20,30. Ds. 8,30 a 14,30 h)
M. FERRÉ Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666
(dl a dv 9 a 21. Ds. 9 a 14 h)
MONTANER PICART Riera, 57
937 901 030
(dl a ds. de 8 a 21 h)
MR RUIZ-CARRILLO (dl-dv 9 a 21. Ds. 9 a 13,30)
Rda. Rocablanca, 1
937 985 969
P. ROCA c. Nou, 1
937 901 957
(dl a dv 8.30 a 20.30. Ds. 9 a 13,30 i 17 a 20,30)
S. LÓPEZ Rda. F. Mistral, 26-28
937 998 048
(dl a Dv 9 a 21h. Ds. 9 a 14 h)
YAZBECK Rda. Rocablanca, 65
936 767 683
(Dl a Dv de 9 a 20.30 h. Ds. 9 a 14 h)

Obertes de 9 a 13,30h i de
16,30 a 20,30h. Ds 9 a 13,30h
A. RUIZ-CARRILLO c. Alarcón, 41. 937 901 517
(Dl a Dv 9 a 14 i 16,30 a 20,30. Ds. 9 a 14 h).
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256
937 982 550
C.I. DE LA PEÑA Via Europa, 92-B. 937 995 540
(Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Ds. 9 a 14 h).
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110
937 904 369
CUBA Rda. Alfons X el Savi, 143
937 905 418
E. BARREDA c. Alemanya, 6
937 573 421
E. COLL Sant Josep, 30
937 904 340
(Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30 h)
EL TORRENT c. Torrent, 7
937 987 004
(Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21h)
J. PLANA Pl. de Cuba
937 985 550
H.BERTRAN c. Gatassa, 10
937 982 915
L.M. SERRANO (Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a
20,30. Ds alterns 9 a 13,30 h).
Rda. O’Donnell, 102
937 980 343
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947
M.C. SAÑES Creu Roja, 3
937 989 706
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71
937 984 955
P. FARRÉ c. Esteve Albert, 43
936 386 562
(Dl a Dv 9 a 14 i 16,30 a 21. Ds. de 9 a 14 h)
ROMANCES Av. Tarradellas, 34
935 361 662
R. SPA Pl. Santa Maria, 3
937 901 043
SPÀ SERRA Sant Valentí, 43
937 416 262
SUBIRANA Rosselló, 43
937 577 054
T. COLL Sant Cristòfor, 1
937 960 908

Una de les aplicacions de la psicologia individual d'Alfred ADLER,
davant de la cerca de poder en
tant que compensar el complex
d'inferioritat i per saber si està superat o integrat, cal saber quines
qualitats ha de tenir tot líder en el
camp que sigui: econòmic, polític,
educatiu, religiós, societats com
dins la família en el paper de pare/
mare com també en els germans:
Altament concentrats.
Mai deixen d'aprendre.
Afronten el fracàs.
Donen suport als seus collaboradors a desenvolupar-se.
Sol·liciten
constantment
retroalimentació.
Són humils.
Comuniquen clarament el futur.
Escolten amb atenció.
No culpabilitzen.
Es coneixen interiorment.
I d'altres.
Reitero un pensament dit fa unes
setmanes de LAO-TSÉ: "Dels bons
líders, la gent no nota la seva existència. Als no tan bons, la gent els
honrarà i lloarà. Als mediocres, els
temeran i als pitjors els odiaran.
Quan s'hagi completat el treball
dels millors líders, la gent dirà:
Ho hem fet nosaltres".
Convé rellegir la columna 1878:
El diamant en brut.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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PREVENCIÓ DE LA CAIGUDA DEL CABELL
Plasma i Cèl·lules Mare
Mesoteràpia
Carboxiterapia

TRASPLANTAMENT DE CABELLS
Tractament eﬁcaç de la ALOPÈCIA
Tècnica FUE i FUSS

1a consulta
GRATUÏTA i
FINANÇAMENT
a la teva mida

Abans

Després

Empenta

www.totmataro.cat/empenta

"El procés d'emprendre va per fases, i la primera
és formar-te"
Marc Millet, Nil Oleaga i Lucas Llobet són tres joves del Maresme que han ideat un
casc amb airbag per a millorar la seguretat dels ciclistes
Emprenedoria: Gisela Ferrer

Uns joves maresmencs van embarcar-se fa dos anys en l'aventura
de crear la start-up Evix, i està previst que d'aquí un any i mig o dos
puguin treure al mercat el seu producte: un casc amb airbag per als
ciclistes de carretera. Com explica
Marc Millet, un dels emprenedors,
"les lesions cervicals són les lesions
greus més freqüents en ciclistes".
Tenint en compte aquesta premissa,
va començar a indagar com podia
fer que la seva idea omplís un buit
de mercat en aquest sector.
Què és exactament Evix?
El producte és un casc de ciclisme de
carretera amb un airbag incorporat.
És a dir, un casc amb airbag dins, i no
un airbag acoplat al casc, que moltes

Tot Empenta 1888.indd 2

vegades hi ha aquest dubte. Incorpora
una tecnologia que mitjançant una
sèrie de sensors detecta quan hi ha un
accident, reacciona i s'inﬂa abans de
l'impacte, evitant el moviment lesiu a
la zona cervical. El casc, a més, té molt
en compte l'estètica i el pes, ja que el
ciclisme de carretera és molt estricte
en aquests aspectes.
Ara en quin procés us trobeu?
A punt de començar a fer el prototip
funcional, a l'espera de trobar un finançament que ens permeti arrencar.
Estimem un període d'uns 10 mesos
des que comencem fins que ens l'entreguin. Estem verds encara perquè
ens falta aquesta quantitat de diners
que ens permeti arrencar, i aquest primer pas és el difícil. Després caldrà
testejar-lo i validar-lo, i aconseguir les
certificacions i regulacions pertinents.

El feedback que hem
rebut sempre ha estat
positiu”
Marc Millet i Nil Oleaga

Parleu de ciclisme de carretera.
Heu pensat en altres tipus de
ciclisme o inclús altres sectors?
La nostra idea és que sigui extrapolable al ciclisme urbà, perquè al final
dins de la ciutat també hi ha molts
accidents i estàs fins i tot més en contacte amb cotxes, el que passa és que
al ciclisme de carretera el casc és obligatori i al de ciutat no (menys per als
menors de 16, que és obligatori que
el portin en totes les circumstàncies).
També es podria extrapolar a altres
sectors o esports que requereixen
mesures de seguretat de casc, com
patinets elèctrics, que ara surten molt.
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Quines impressions heu rebut
del sector?
Ha estat validat amb usuaris, botigues de referència, marques del
sector i hem anat a institucions mèdiques com la Guttmann o el CAR
de Sant Cugat. Nosaltres podem dir
que el casc aporta un valor afegit
a l'usuari, però si em comptes de
dir-ho nosaltres o diu un metge, la
resposta és molt diferent. També
hem presentat i ens ha validat el
projecte la Federació Catalana de
Ciclisme. Podríem dir que fins ara
el feedback que hem rebut ha estat
positiu, creuen que realment té potencial. Al principi ens preocupava
que la resposta fos sempre tan bona,
però de moment anem bé.
Qui forma part del projecte?
Som tres socis: en Nil Oleaga, que va
estudiar INEF i un màster en direcció
d'empreses esportives a la UB; en
Marc Millet, que va estudiar dret i
el mateix màster, i en Lucas Llobet,
que és enginyer en disseny industrial i desenvolupament de producte.
El Lucas s'encarrega de la part tècnica i nosaltres [Marc i Nil] més de
la part de management. Tenim tres
mentors, dos del programa SECOT
i un altre d'INDESCAT i fa poc hem
incorporat una community manager,
l'Alma. També tenim l'Alejandro, que
és enginyer electrònic.
Com ha estat el camí d'Evix
des dels inicis?
Evix va començar amb el treball de
final de màster en direcció d'empreses esportives que vaig fer [Marc]
a la UB el 2017, preguntant-me si
aquest producte tenia sentit per a
les bicis. Va anar molt bé i llavors
s'hi va unir en Nil. Vam guanyar el
programa Emprèn de la UB el 2017,
el 2018 vam anar a l'Explorer del
TecnoCampus, que ens va permetre
viatjar a Silicon Valley, i també vam
estar als Creatic Mataró el 2018. Per
haver guanyat aquest últim premi
ens subvencionaven una oficina al
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Innovació en la seguretat
Evix neix per omplir un buit en la seguretat del ciclisme de carretera. Després d'estudiar les particularitats del sector, la start-up ha
creat un casc amb un airbag integrat que protegeix de les lesions
cervicals, les més freqüents en cas d'accident greu, i que a més
para especial atenció a l'estètica i al pes.

TCN, condició obligatòria per rebre
el premi econòmic, i arran d'això
ens vam constituir com a empresa.
També hem format part del programa Indesap, que és un programa
de mentoria.
Com va anar als Estats Units?
Anar a Silicon Valley va ser una experiència brutal pel que fa a contactes, idees... Coneixes moltíssima
gent. Vam visitar les empreses més
potents, com Facebook, Airbnb, o
WhatsApp, i vam fer moltes xerrades amb emprenedors d'allà. Veus
com treballen ells, com funcionen,
i aprens coses que després pots incorporar al teu projecte.

Com ha estat arribar fins aquí?
Surti bé o malament, l'aprenentatge
d'aquests dos anys ha estat brutal. És
molt complicat començar una cosa
des de 0, hi ha moltíssimes barreres,
vas molt perdut i sense els mentors o
programes que ens han guiat, hauria
estat impossible. El procés d'emprendre
va per fases, i la primera és formar-te.
Recomaneu, doncs, tots aquests
programes d'emprenedoria?
Absolutament sí. I a més, la majoria
són gratuïts. Et donen eines i t'informen sobre aspectes legals, tècnics,
econòmics, de màrqueting..., de tot!
Són coses que al principi no saps que
has de tenir en compte. | G.F.
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El CSdM inicia el desenvolupament d’una
APP terapèutica

Premi internacional per una campanya de reciclatge del Maresme

Desenvolupament de l'app.

David Bote recollint el guardó.

Cedida

Aj. Mataró

Permetrà gestionar crisis
emocionals en pacients amb
trastorn límit de personalitat

El guardó reconeix l'originalitat de la campanya “Recicla
i Guanyaràs” del Consorci per al Tractament de Residus
Sòlids Urbans del Maresme

El Consorci Sanitari del Maresme
(CSdM) està desenvolupant una aplicació mòbil que incorpora Intel·ligència
Artificial i aprenentatge automàtic per
ajudar els pacients amb trastorn límit
de personalitat a automonitorar les
crisis emocionals i aportar-los eines
de suport psicològic per afrontar-les.
L’aplicació, anomenada B·RIGHT,
incorpora la tecnologia Kontexting,
creada per Eurecat, la qual permet
recollir les dades de context i de
comportament del pacient a través
d’un dispositiu mòbil. Per als professionals sanitaris, B·RIGHT permet detectar canvis en la conducta
del pacient, conèixer el seu estat en
temps real i proposar solucions per
millorar-ne la qualitat de vida i evitar
crisis emocionals. D'aquesta manera,
se simplifiquen els controls que fins
ara es feien a través de qüestionaris
o visites hospitalàries periòdiques.
L’app s’inscriu en el Programa d’Innovació del CSdM que compta amb la
col·laboració d’Eurecat i té per objectiu
innovar en l’àmbit de la salut. Altres
projectes desenvolupats són un protector integral del peu realitzat amb un
innovador teixit en 3D, o una app per
autoavaluar el dolor postquirúrgic en
cirurgies ambulatòries | Red.

“Recicla i Guanyaràs”, una campanya dissenyada, produïda i executada
pel Consorci per al Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme
(CTRSUM) durant 2018 i 2019, ha estat guardonada amb el segon premi
de Comunicació de la ISWA, l’Associació Internacional de Residus Sòlids.
Aquests premis són dels prestigiosos
del sector i s’hi presenten campanyes
d'arreu del món, tant d'organismes
públics com del sector privat.
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Quim Masferrer va
protagonitzar el documental 'Molta merda',
una de les grans apostes de la campanya.
L'originalitat de la proposta ha
estat el principal motiu pel qual ha
guanyat el premi. La seva aposta
de 360 graus ha inclòs des de suports tradicionals com la premsa o

la cartelleria, a elements disruptius
com vídeos virals, educatius com
peces formatives per a infants, i de
gran consum audiovisual com el documental “Molta Merda”, protagonitzat per Quim Masferrer.
L'alcalde de Mataró i president del
CTRSUM, David Bote, va ser l’encarregat de recollir el guardó durant el
sopar de gala del Congrés Mundial de
la ISWA, que va celebrar-se a Bilbao.
Els premis
Els guardons d'ISWA reconeixen
campanyes excel·lents de comunicació que tenen com a objectiu conscienciar la ciutadania i promoure
la gestió sostenible dels recursos i
els residus.
Aquest any, optaven als premis
fins a 13 campanyes d’arreu del
món. El màxim reconeixement se'l
va endur la campanya “Wanted for
Justice”, realitzada pel consorci de
Medi Ambient d’Oman, Be’Ah, una
iniciativa per abordar la qüestió de
les escombraries públiques en destinacions turístiques, parcs públics
i platges a Oman. El tercer premi va
ser per a la campanya “De les escombraries al tresor”, de la ciutat de
Rotterdam (Holanda).| Red.
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40 anys del Centre de Formació i Prevenció del Maresme

Franc Sellers, Millor
Director als Premis
Oriana per 'Génesis 88'

Aniversari del Centre de Formació i Prevenció del Maresme.

Part de l'equip amb el guardó.

Cedida

El centre ha organitzat una exposició i una jornada
d'activitats per a la celebració de l'aniversari
El Centre de Formació i Prevenció
del Maresme (CFP Maresme), entitat
d’iniciativa social que ha participat
des de 1979 en programes d’atenció especialitzada en col·lectius en
risc d’exclusió social a la comarca,
celebra el seu 40è aniversari. Per
a commemorar aquestes dècades
d’exercici, s'ha preparat una exposició que porta per títol “40 anys al
servei de la comunitat”. L'exposició
presenta un recorregut per l’història
de l’Entitat, definit com a "un trajecte de la ciutat en la incorporació de
drets i llibertats en polítiques socials,
que han engrandit un teixit social
que actualment sosté de base un
important nombre de ciutadans".
L’acte inaugural de l’exposició tindrà
lloc el divendres 25 d’octubre a les 12
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hores a l’ateneu de la Fundació Iluro
(carrer de la Riera, 92, segona planta), i
es podrà visitar fins al 24 de novembre.
Altres activitats
El dissabte 26 d'octubre s'ha preparat
una jornada plena d'activitats. A les
11 hores començarà un passacarrers
amb el projecte Milcaps de l'artista Marcel·lí Antúnez i la Fundació
Setba. Sortirà del número 10 del carrer d'Ibran i finalitzarà a les 12 hores
a la plaça de l'Ajuntament, on tindrà
lloc una arrossada popular.
La celebració seguirà fins a la tarda
amb concerts a la plaça de l'Ajuntament i servei de bar. Hi haurà rumba
a càrrec d'Òscar Torres Trio (16 hores) i de les mítiques versions d'Hotel
Cochambre (a les 17.30 hores). | Red.

Cedida

La websèrie ja ha rebut sis
premis des del 2015
La websèrie Génesis 88, produïda
pel Grup de Cinema Fata Morgana de
Mataró, ha tornat a guanyar un premi,
aquest cop a Catalunya. Es tracta del
guardó que reconeix com a “Millor director de webserie” al mataroní Franc
Sellers. Amb aquest premi, rebut en la
VII edició del Festival de Sant Andreu
de la Barca Premis Oriana, Seller ha
vist recompensada la seva feina de
director durant trenta anys.
La webserie rodada pràcticament tota al Maresme ja acumula
sis premis. La primera temporada
va ser guardonada a tres festivals als
Estats Units, i la segona a Miami i a
Itàlia, portant la producció al lloc
24è del rànquing de websèries del
món segons el Web Series World
Cup 2019. | Red.
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¿SABES
TU NU

Diseñamos
tu cocina
a medida
Presupuesto sin
compromiso
Asesoramiento
técnico
Servicio de
montaje
Financiación
a medida
ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h
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ES YA, CÓMO SERÁ
NUEVA COCINA?
Confía en los profesionales
Confía en

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet
T 93 161 50 15
HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h
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ECONÒMICS
COMPRA·VENDA

TREBALL

COMPRO ANTIGUEDADES: Muñecas,
juguete antiguo, Madelman,
Geyperman, Tente, Lego. Tebeos,
comics, álbumes de cromos, consolas y videojuegos. Objetos religiosos
y militares. Licores, puros, plumas y
mucho más. Valoración justa y pago
inmediato 627.937.101

SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza.
631.894.419
BUSCO TRABAJO DE ayudante de
cocina, limpieza. 632.287.891
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
630.247.328
SEÑORA RESPONSABLE OFRECE
sus servicios de cuidado y compañía
para personas mayores. 671.729.540
CHICA BUSCA LIMPIEZA, media
jornada. 616.173.143
ES PRECISA SENYORA per cuidar
persona gran. 3 caps de setmana al
mes. Necessària experiència i viure
a Mataró centre. Interessades trucar
al 617.097.381 tardes.
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
Experiencia. 631.699.616
BUSCO TRABAJO CUIDAR mayores.
694.488.901
CHICA BUSCA limpieza fija, cuidar
niños. 632.431.767
BUSCO TRABAJO TARDES, fin de
semana. 602.371.493

COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA
MATA. NAU INDUSTRIAL en venda a
estrenar 1355m2. Diàfana. Ref.6527
www.comajuan.com 93.798.00.50
OFICINES EN VENDA a la Via Europa
de 310m2 amb instal.lacions fetes.
Ref 6502 www.comajuan.com
93.798.00.50
TRASPASSOS·LLOGUERS
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina.
Zona privilegiada. 639.703.037
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE.
93.798.75.69
TRASPASO PELUQUERÍA PLENO
re n d i m i e nto. Pa rc Ce nt ra l .
628.773.550
PÀRQUING EN LLOGUER Avinguda
Recoder. Cotxe i moto. 70€/mes. Cris
658.288.863
TREBALL
SE PRECISA MANICURISTA
con experiencia. Uñas de gel,
semipermanentes y acrílicas.
655.685.964 D'Glamour.
NOI EDUCADOR INFANTIL, s’ofereix
per cangurar, reforç. Experiència i
referèncias. 605.645.386
CHICA CON TÍTULO limpieza, busca
trabajo en Mataró. 632.120.122
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
lavaplatos. 632.767.835
BUSCO TRABAJO COMO cuidadora
persona dependiente, limpieza,
costurera, ay. cocina. 631.656.804
/632.412.098
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PROFESSIONALS

havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa

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

www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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2 INSERIR ANUNCIS PRESENCIALMENT:
Oficines EL TOT MATARÓ:
Carrer d’en Xammar, 11
INFORMA'T:
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
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CERDANYOLA: Estanco Indiano:
Carrer Roselló, 4
VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2

PROFESSIONALS
TOT BODA. Música per a cerimònies.
Concerts lírica. Classes de ball per a
nuvis. Animacions. 686.120.178
SE HACEN OJALES y se ponen
botones. Tel. 93.790.82.32
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
REFORMAS, OBRAS,
REPARACIONES, albañilería,
electricidad, fontanería, gas, pintura.
Económico 670.232.977
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
M U D A N Z A S , M O N TA J E ,
DESMONTAJE de muebles. 20€/
hora. 698.645.233 /610.627.821
WhatsApp
VAC I A M OS P I S OS G RAT I S.
644.801.888
REPARACIONES FIN DE SEMANA. A
partir 16€/h. www.zoly.es 606.919.761
PINTOR PINTURA EN general y decoración económico. 636.106.282
ESTETICISTA, PELUQUERA, tratamientos rejuvenecimiento, cortes,
tintes, manicura. 611.638.756 eugeniamesias3@gmail.com
PINTOR Experiencia y Seriedad.
Conozca nuestros trabajos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel.
672.802.951
CONTABLE 677.645.953
PALETA. 697.685.580
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja.
Desembussos, fosses sèptiques,
neteges tècniques, de basses,
de piscines, sanejaments,
omplim piscines, diposits de reg,
manteniments, autoritzats per
el transport de residus (ADR),
inspecció claveguerem. 93.750.20.71
/93.750.63.77

TOT ECONÒMICS 1888.indd 3

16/10/19 18:22

Econòmics
PROFESSIONALS
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA,
responsabilidad limpieza. Excelentes
acabados 629.988.598
CONTACTES
14 CHICAS SIEMPRE!!!!! disponibles
l a s 24 h o ra s . 9 3 .74 1 . 6 3 . 4 1
/680.949.969
SE PRECISA ENCARGADA y persona
para la limpieza en casa relax,
sueldo, comisiones y alta SS. Llamar
al 625.511.066 entre las 10 y las 14h.
NUEVO EN MATARÓ. Masaje todo
el cuerpo. Zona Frederic Mistral.
656.606.738
MATARÓ. URGE encargada para casa
relax, turno a elegir, 697.555.945
MATARÓ. LAS AMAZONAS! Disfruta
con nosotras! 24h 689.843.590.
Piso privado.
MADURITA MASAJES ERÓTICOS.
Mataró. 650.394.216

TOT ECONÒMICS 1888.indd 4
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Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 19
7:00
7:30
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:30
16:00
18:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:30
0:00
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30

AL DIA BCN Nord-Maresme
CAMINANT x CATALUNYA
MATARÓ AL DIA
GAUDEIX LA FESTA
DE TEE A GREEN
POESIA EN VIU
CAMINANT x CATALUNYA
ON TOT COMENÇA
CREURE AVUI
TRAÇ DE CULTURA
CALIDOSCOPI
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
...I BONA LLETRA
VOLTA I VOLTA
THE WEEKLY MAG
BÀSQUET EN JOC
TRAÇ DE CULTURA
TELÓ DE FONS
CALIDOSCOPI
ÚLTIMA SESSIÓ
El PREGONER
VA DE CASTELLS
LA CONVERSA
GAUDEIX LA FESTA
ÚLTIMA SESSIÓ
TELÓ DE FONS
DE TEE A GREEN
ON TOT COMENÇA
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT x CATALUNYA
VA DE CASTELLS
DE TEE A GREEN
GAUDEIX LA FESTA
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT x CATALUNYA

Diumenge 20
7:00
7:30
8:00
8:30
9:30
10:00
10:30
11:00
12:30
15:00
15:30
16:00

GAUDEIX LA FESTA
ÚLTIMA SESSIÓ
CREURE AVUI
POESIA EN VIU
CAMINANT PER
CATALUNYA
ÚLTIMA SESSIÓ
CREURE AVUI
MISSA EN DIRECTE DES
DE MONTSERRAT
RUGBI EN JOC
LA CONVERSA
GASTROPIRINEUS
HOQUEI EN JOC

18:00
20:00
21:30
22:00
23:00
0:00

HANDBOL EN JOC
EN JOC
AL DIA CAP DE SETMANA
DIUMENGE ESPORTS
CASTELLS EN XARXA
CAMINANT PER
CATALUNYA
DIUMENGE ESPORTS
DE TEE A GREEN
CAMINANT PER
CATALUNYA
TELÓ DE FONS
GAUDEIX LA FESTA
VA DE CASTELLS
DE TEE A GREEN
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT PER
CATALUNYA
TELÓ DE FONS
CASTELLS EN XARXA

0:30
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00

7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
4:00
4:30

DE TEE A GREEN
MATARÓ AL DIA
Reemissió
CARNET ESPORTIU

6:30

Dimarts 22
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00

Dilluns 21

18:30

NEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
DIUMENGE ESPORTS
Reemissió
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
ÚLTIMA SESSIÓ
AL DIA BCN Nord-Maresme
NEX MATÍ ENTREVISTA
EL MIRADOR
Reemissió
AL DIA BCN Nord-Maresme
Reemissió
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
Reemissió
EN JOC
Reemissió
MATARÓ AL DIA
Reemissió
CARNET ESPORTIU
Reemissió
CONNECTI.CAT
LA PORTERIA
CARNET ESPORTIU
Reemissió
EL MIRADOR
Reemissió
CARNET ESPORTIU
Reemissió
GAUDEIX LA FESTA

19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
4:00
4:30
5:00
5:30
6:30

NEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
CARNET ESPORTIU
AL DIA BCN Nord-Maresme
NEX MATÍ ENTREVISTA
EL MIRADOR
Reemissió
AL DIA BCN Nord-Maresme
Reemissió
CARNET ESPORTIU
Reemissió
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA
Reemissió
PAISATGES ENCREUATS
MATARÓ AL DIA
Reemissió
CALIDOSCOPI
Reemissió
CONNECTI.CAT
LA PORTERIA
CALIDOSCOPI
Reemissió
EL MIRADOR
Reemissió
CALIDOSCOPI
Reemissió
CAMINANT PER
CATALUNYA
ÚLTIMA SESSIÓ
MATARÓ AL DIA
Reemissió
CALIDOSCOPI
Reemissió

Dimecres 23
7:00

MEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR

12:00
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
4:00
4:30
5:00
5:30
6:30

BEN TROBATS
VA DE CASTELLS
AL DIA BCN Nord-Maresme
NEX MATÍ ENTREVISTA
EL MIRADOR
Reemissió
AL DIA BCN Nord-Maresme
Reemissió
CALIDOSCOPI
Reemissió
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
FET AL PAÍS
MATARÓ AL DIA
Reemissió
LA CONVERSA
Reemissió
CONNECTI.CAT
LA PORTERIA
LA CONVERSA
Reemissió
EL MIRADOR
Reemissió
LA CONVERSA
Reemissió
GAUDEIX LA FESTA
ESTUDI 3
MATARÓ AL DIA
Reemissió
LA CONVERSA

8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00

Divendres 25
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00

Dijous 24
7:00

Reemissió
23:00 TRAÇ DE CULTURA
Reemissió
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 LA PORTERIA
1:30 TRAÇ DE CULTURA
Reemissió
2:00 EL MIRADOR
Reemissió
4:00 TRAÇ DE CULTURA
Reemissió
4:30 DE TEE A GREEN
5:00 CAMINANT PER
CATALUNYA
5:30 MATARÓ AL DIA
Reemissió
6:30 TRAÇ DE CULTURA

NEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
DE TEE A GREEN
AL DIA BCN Nord-Maresme
NEX MATÍ ENTREVISTA
EL MIRADOR
Reemissió
AL DIA BCN Nord-Maresme
Reemissió
LA CONVERSA
Reemissió
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
VA DE CASTELLS
MATARÓ AL DIA

18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
4:00
4:30
5:00
5:30
6:30

NEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
GAUDEIX LA FESTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
NEX MATÍ ENTREVISTA
EL MIRADOR
Reemissió
AL DIA BCN Nord-Maresme
Reemissió
CREURE AVUI
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
Reemissió
ÚLTIMA SESSIÓ
MATARÓ AL DIA
Reemissió
CARNET ESPORTIU
Reemissió
CONNECTI.CAT
...I BONA LLETRA
CARNET ESPORTIU
Reemissió
EL MIRADOR
Reemissió
CARNET ESPORTIU
Reemissió
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
CARNET ESPORTIU

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

Amb el CONCURS de la
PARAULA INVERTIDA i el
concurs del
BANNER INVERTIT

TV 1888 OK.indd 1

5:00
5:30

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 fins trobar el banner invertit, fes clic
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.
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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
RHYL OWEN JONES
Paraula invertida:
No hi ha paraula invertida

Adreça web del banner invertit:
www.amargant.com

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.
* El premi caduca als 30 dies

16/10/19 17:31

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop

Previsions astrològiques per
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada
per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

Tens la sensació que repeteixes ex-

Mercuri a Escorpí per Casa VII, et

Amb Mercuri a Escorpí, per Casa VI,

periències en el sector de la parella

pot portar converses profundes i in-

vols aconseguir una feina que et fa-

o amb els altres en general. No ac-

teressants que col·laboraran el teu

ciliti més ingressos. En la salut, in-

ceptes bé alguns límits i pots sentir

aprenentatge vital. Dies de possibles

tentes aprofundir en diagnòstics que

que et posen a prova.

desplaçaments per negocis.

et donin més informació.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

L'aspecte de Neptú amb Júpiter al

Mercuri i Venus creuant el teu sec-

La teva loquacitat sembla imparable.

sector laboral, pot inclinar a no saber

tor domèstic, fan pensar que potser

Poses nom a tot allò que fins ara

del tot cap on has d'anar en aquest

estàs en un procés d'embelliment de

potser només eren idees abstractes i

àmbit. Finalitza una etapa de tensions

la llar. En l'àmbit laboral entraries en

apostes pel que realment t'interessa,

vinculades a la llar.

una certa estabilitat.

sense contemplacions.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Persones d'edat avançada de la famí-

Arribes al final d'etapa i sembla que

Amb la Lluna per Casa VII, pots co-

lia, et poden portar a fer gestions per

has après molt. Les qüestions eco-

nèixer gent interessant amb qui tenir

ajudar-les. Recuperació de l'energia.

nòmiques són les que demanen més

una bona conversa. El sector laboral

Podries pensar a invertir en borsa o

atenció. Bona entesa amb un germà,

viu un temps de renovació i adaptació

comprar una casa.

o germana, de més edat que tu.

a un mitjà diferent.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Es dóna un equilibri entre què somni-

Tens un objectiu on et sents ben in-

Tens la mirada posada en estructurar

es i el que pots dur a terme. Fes cas

volucrat. Si les persones properes

el futur. Segueixes l'instint i t'enfo-

de la teva intuïció, que sembla que

qüestionen el que vols fer, no dubta-

ques en el que t'interessa. Pot ser

està fina. El sector laboral demana

ràs en mostrar-te indiferent i seguir

que les passes et portin cap a indrets

un esforç extra.

amb el pla establert.

més o menys llunyans.

www.facebook.com/dhannaastro
dhannaastro@hotmail.com

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

670 053 959
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Aj. Argentona

Argentona

www.totmataro.cat/argentona

Un ple municipal d'octubre marcat per una
intensa bateria de mocions
Qüestions com la restitució patrimonial de Can Doro i Cal Guardià o el recurs pel canvi
de noms als carrers van alimentar un dens debat entre govern i oposició
Política: Argentona Comunicació

El dilluns passat, 7 d'octubre, es
va celebrar una densa sessió del ple
municipal de l’Ajuntament d’Argentona corresponent al desè mes
de l'any, que es va allargar fins a
la mitjanit.
Tot i que diversos punts del llarg
ordre del dia es van acabar retirant,
el nodrit llistat de mocions va fer
que el debat durés més de cinc
hores. Dues qüestions van estirar
especialment la sessió: per una
banda, el canvi de denominació
de dos carrers aprovat fa uns mesos i el recurs presentat per dos
veïns, i per l’altra, la situació dels
elements patrimonials de Can Doro
i Cal Guardià.

Tot Argentona 1 i 2 1888.indd 2

Retirada de la modificació de
les ordenances fiscals
A la primera part del ple es van
aprovar, amb l’abstenció de Tots
x Argentona i el PSC, una modificació de crèdits d’una mica més
de 41.000 euros per a l’adquisició
d’obres per al fons d'art, el pagament de diversos treballs i la realització d'activitats amb motiu de
la festa de cap d’any.
A més a més, el govern va optar
per retirar la modificació de les ordenances fiscals per al 2020, ja que
no compta amb el suport dels grups
de l’oposició. Tanmateix, l'alcalde
i regidor de Recursos Econòmics,
Eudald Calvo, va aprofitar la sessió
per donar alguns detalls sobre la
proposta plantejada per Unitat, com

El govern va optar per
retirar la modificació
de les ordenances
fiscals per al 2020
la revisió de bonificacions i d'alguns
paràmetres de l’IBI i l'ICIO.
Llarga bateria de mocions
La bateria de mocions que presentava l’ordre del dia del ple va arrencar amb la proposta, finalment

16/10/19 16:55
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El torn de Can
Doro i Cal Guardià
La moció que Tots x Argentona
i Junts x Catalunya van formular
amb relació a la restitució dels elements patrimonials de Can Doro i
Cal Guardià no va prosperar. Des
del govern es va insistir en la idea
que les demandes d'ambdues formacions no eren assumibles per a
l’Administració. L'equip liderat per
Eudald Calvo va reclamar que el
debat se centrés en la recuperació
de l’espai, que té a veure amb el
projecte de construcció d’un nou
equipament cultural. El PSC també
es va mostrar favorable a la tesi
del govern.

desestimada, del PSC sobre el recurs de reposició per a la restitució
del nom del carrer passeig Baró de
Viver davant el canvi de nom que es
va aprovar a finals del 2018: avinguda de la República.
Per la seva banda, Junts x
Catalunya va obtenir el vot de tot
el plenari en les mocions per la integració paisatgística de la riera i
la regulació dels usos industrials.
Projectes pendents
En la darrera part del ple, el govern
municipal va informar que recentment s’ha publicat la licitació de
l’obra del futur centre cívic de Les
Ginesteres. Pel que fa a la reforma integral del carrer Josep Soler d'Argentona, tot apunta que aviat s'aprovarà
la part final del projecte executiu.
En un torn breu de precs i preguntes, el regidor d'Obres Públiques,
Pere Móra, va donar detalls sobre el
projecte de reordenació de les obres
a l’entrada del Sant Crist i l’aportació
de l’Ajuntament, que, després de la
baixa en l'oferta de les empreses,
serà de 265.000 euros. D'altra banda,
Tots x Argentona va demanar que, al
pròxim ple, s’informi sobre el cost de
les obres de la nova cuina de l’escola
Argentona. | Arg.com
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Data confirmada per a la nova
edició del Sense Portes

Edició anterior del festival.

Arxiu

El festival d'arts de carrer se celebrarà el penúltim cap
de setmana de maig
L'Ajuntament d'Argentona i el
Col·lectiu Sense Portes han anunciat les dates de la pròxima edició del
Festival Sense Portes, que se celebrarà
del 22 al 24 de maig del 2020.
Pel que fa al darrer festival, celebrat al juny, gairebé 300 espectadors van participar en la votació

per escollir el millor espectacle del
certamen. Un cop recollides les puntuacions del públic, el jurat ha valorat atorgar el Premi Pom d'Or a
"Abandónate mucho", de la companyia XL, una proposta farcida de
música i d'humor que ironitza sobre
l'amor romàntic. | Arg.com.

Més recursos per afrontar els
robatoris a domicilis

La policia ha fet una crida per demanar la cooperació dels veïns.

Ajuntament d'Argentona

S'han reforçat els efectius de la Policia Local
d'Argentona durant les franges horàries més crítiques
Els robatoris amb força als domicilis
són una activitat delictiva que s'incrementa tradicionalment entre els mesos d'octubre a gener. És per això que
en aquesta època de l'any, la Policia
Local treballa més que mai per afrontar
aquest problema. Aquest any, el cos
compta amb un reforç d’efectius durant

els torns de feina més crítics, controls
conjunts amb les policies locals veïnes
i nous sistemes de circuits tancats de
televisió per llegir matrícules.
Els agents també fan una crida per
demanar la cooperació dels veïns, i
aviat es distribuiran díptics amb consells de seguretat a la llar. | Arg.com
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Cedida

Maresme

www.totmataro.cat/maresme

Buch vol evitar que l'increment de policia
a Barcelona traslladi els delictes al Maresme
El conseller d'Interior assegura que els Mossos d'Esquadra estan treballant per
prevenir que els fets delictius es traslladin a àrees pròximes a la capital catalana
Política: ACN / Redacció

El conseller d'Interior de la
Generalitat de Catalunya, Miquel
Buch, va assegurar durant la darrera
Junta de Seguretat de Pineda de Mar
que els Mossos d'Esquadra estan treballant per prevenir que l'increment
de presència policial a Barcelona
traslladi els fets delictius a àrees pròximes a la capital, com el Maresme.
D'altra banda, Buch va remarcar que, concretament a Pineda de
Mar, els robatoris a l’interior de domicilis han caigut un 26,7%, com

a conseqüència d'“un pla operatiu
específic, no només en aquest municipi, sinó arreu del país, que ha
tirat endavant el cos dels Mossos
d’Esquadra”.
Durant la trobada, l'alcalde de
Pineda de Mar, Xavier Amor, va
aprofitar l'ocasió per sol·licitar més
recursos i presència policial a la ciutat. En ser preguntat, Buch va dir que
actualment no hi ha cap xifra tancada d’agents destinats al municipi
maresmenc, però que se satisfarà la
voluntat de l’alcalde “en la mida que
es pugui”. De la mateixa manera, va

Després de 7 anys
sense noves promocions de Mossos
d'Esquadra, durant els
últims 16 mesos
se n'han tirat endavant
dues amb 750 agents
cadascuna
recordar que, després de set anys
sense noves promocions de Mossos
d’Esquadra, durant els últims 16 mesos se n’han tirat endavant dues amb
750 agents nous cadascuna. | Red.

Descens dels robatoris en domicilis
A Pineda de Mar, els robatoris a l’interior d'habitatges
han caigut un 26,7%
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Maresme

Intervenen un cultiu de 800 plantes de
marihuana a Premià de Dalt

El detingut ha quedat en llibertat i a l'espera de ser citat per l'autoritat judicial.

Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra van detenir a principis d'octubre un home de 51 anys,
de nacionalitat búlgara i veí del municipi
Els agents dels Mossos d'Esquadra van detenir a principis d'octubre
un home de 51 anys, de nacionalitat búlgara i veí de Premià de Dalt,
com a presumpte autor d’un delicte
contra la salut pública per tràfic de
drogues i per defraudació de fluid
elèctric. La investigació es va iniciar

a principis d'abril, quan el cos de
policia va tenir coneixement que es
cultivava marihuana en un domicili
del carrer Balmes.
Detenció i desmantellament
Finalment, l'home va ser detingut
quan sortia de la casa. En el registre

posterior s'hi van intervenir prop
de 800 plantes de marihuana, distribuïdes en diferents estances, i
es va procedir al desmantellament
de la infraestructura pel cultiu (les
làmpares halògenes, aparells d’aire
condicionat, sistema de ventilació
i reg, entre d’altres). | Red.

El Maresme, la comarca més florida de Catalunya

Lliurament de les Flors d'Honor 2019.

Cedida

Destaquen les quatre Flors d’Honor a Malgrat de Mar i a Arenys de Munt, municipi que
n'ha sumat una aquest any
El 27 de setembre el moviment
Viles Florides, una iniciativa de
la Confederació d’Horticultura
Ornamental de Catalunya (CHOC)
i avalada per l’Agència Catalana de
Turisme, va lliurar les Flors d’Honor del 2019. El Maresme en va rebre
18, esdevenint així la comarca que
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encapçala el rànquing a tot Catalunya.
Malgrat de Mar, que manté les seves
quatre Flors d’Honor, lidera el podi,
seguit d'Arenys de Munt, que en té
tres. La resta de guardons a la comarca
els han rebut Alella, Arenys de Mar,
Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils,
Calella, Pineda de Mar, Premià de

Dalt, Sant Andreu de Llavaneres,
Santa Susanna, Tordera, Vilassar de
Dalt i Vilassar de Mar.
El moviment Viles Florides és un
projecte obert a tothom que té com a
objectiu la transformació dels espais
urbans mitjançant la planta amb
flor. | Red.
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Tot a punt per a la nova edició
de la Fira del Bolet i la Natura

Les parades de bolets són una de les activitats destacades de la fira.

Cedida

Vilassar de Dalt acollirà entre el 24 i el 27 d'octubre
aquest esdeveniment amb activitats per a tothom
L'Associació Amics dels Bolets
de Vilassar de Dalt organitza un
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any més la seva particular Fira
del Bolet i la Natura. Aquest any,

l'esdeveniment tindrà lloc el darrer cap de setmana del mes, entre
els dies 24 i 27 d'octubre.
Activitats destacades
La presentació de la fira arrencarà el
dijous 24 a les 19.30 hores al Museu
Arxiu i anirà a càrrec del micòleg
Miquel Àngel Pérez de Gregorio.
El dissabte 26, a partir de les 11 del
matí, començarà la sortida familiar
per anar a buscar bolets amb l'objectiu que els participants cerquin
fins a tres exemplars de la mateixa
espècie. Després, serà el torn de la
Mostra de Bolets i el Tastet al pati
del Museu Arxiu. El diumenge 27
aterraran al municipi maresmenc
les parades de bolets frescos i assecats i, entre altres activitats, es
lliurarà el Bolet d'Or a un dels veïns
del municipi. | Red.
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Perfils
David Jàcome,

jazz sense fronteres
Perfil: Berta Seijo

El latin jazz del saxofonista cubà Paquito Rivera
va marcar un abans i un després en la vida de
David Jàcome quan era molt petit. Amb el pas
del temps, el seu llistat de referents ha anat a
més (amb John Coltrane, Charlie Parker i Michael
Brecker al capdavant), igual que el seu bagatge
d'experiències professionals. D'altra banda, la
multiculturalitat és un factor que sempre li ha
cridat l'atenció i que ha definit els projectes en
els quals ha estat involucrat al llarg de la seva
carrera. A tall d'exemple, ha tocat música andina
colombiana, ha format part d'orquestres de salsa i merengue, ha tingut l'oportunitat de pertànyer
a grups de músics brasilers i cubans, i ha fet la seva
particular incursió en el món del funk i del swing.
"Lluny d'importar-me l'estil, el que sempre persegueixo és fer bona música", afirma.

Canvi de plans
En Jàcome va arribar a Catalunya el 2004 procedent de Colòmbia, després de guanyar una beca
de la Fundació Carolina per estudiar un màster en
Interpretació de Jazz al Liceu. Tot i que en un principi
la seva idea no era quedar-se a Barcelona, l'entrevistat
va aconseguir renovar la beca per segon any consecutiu i va ser llavors quan va enregistrar el seu debut
discogràfic i va protagonitzar la seva primera gira.
Del seu país d'origen troba a faltar la seva família
i els sucs naturals. Del territori que el va acollir ara
fa 15 anys destaca el moment polític actual, una situació que l'ha ajudat a "obrir la ment" i a entendre
moltes coses del passat de Colòmbia.
Les mudances, però, no s'acaben aquí. Fa tres
anys que en Jàcome viu a Mataró, ciutat en la qual
va aterrar per amor. "Em vaig casar amb una mataronina, tot i que personalment ja tenia ganes de canviar d'aires i sortir de Barcelona per trobar una mica
més de calma", explica. Actualment, el Maresme és
el seu principal centre d'operacions. I és que aquest
saxofonista és també professor de l'aula de música
de Vilassar de Mar.
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Noelia Balboa

Amb l'agenda plena
David Jàcome dedica tot el seu temps lliure a
la seva passió pel saxo. De fet, ara mateix no
pot reservar-se ni un minut per cuinar o anar a
la platja, dues de les seves altres grans aficions.
"Soc membre de diverses bandes de jazz, com
l'Always Drinking Marching Band, Rodafonio o la
Big Band de Jazz de Vilassar de Mar, i aprofito
qualsevol moment per estudiar", afirma.
Avui dia, el seu projecte personal acapara quasi
tota la seva atenció. "Acabo de treure un nou
tema que s'anomena 'Kamacus Blues' i que està
dedicat als barcelonins", explica. Aquesta cançó
estarà inclosa en el seu pròxim àlbum, que porta
per títol "Más lejos" i que veurà la llum a finals
de desembre.

APUNTS
El músic viu que més admires: Juan Luis Guerra.
Un triomf assolit: Haver pogut gravar el disc
"Más lejos".
Si poguessis triar, on t'agradaria viure: Soc
feliç on visc ara.
Un àlbum de jazz que recomanaries: "Some
Skunk Funk", de Michael Brecker.
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T. 937 965 148

Rd. Francesc Macià, 28 (esqu.c/Castaños) - Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com

ES HORA DE
S
CON NOSOTER PROPIETARI@!
RO

5365

Ref. 4548
T
ZONA
CERDANYOLA S:

IDEAL INVERSORES. PISO CON ASCENSOR BIEN CONSERVADO: 3 hab. 1 doble, 1
baño completo, salón comedor con balcón
exterior, exteriores de aluminio, zona bien
€ comunicada. (C.E. EN TRÁMITE).

127.000
Ref. 4546

T

ZONA
CERDANYOLA

TU HIPOTEC S PUEDES!
A AL 100%

Ref. 2537
ZONA
EIXAMPLE:

PISO DE 90M2 CON PK INCLUÍDO: Con
ascensor. 3 habitac. (1 tipo suite), 2 baños
completos, cocina office, salón comedor
con balcón exterior, muy bien conser€ vado. (C.E. EN TRÁMITE)

T

189.000

¡OCASIÓN!
BUEN
PISO
REFORMADO

Piso reformado, consta de 3 habitaciones (2 son dobles), cocina de fórmica
blanca con galería anexa, baño completo con ducha, exteriores aluminio. Muy
bien conservado. (C.E. en trámite).

116.000€

Ref. 01252
ZONA
DOSRIUS:

Ref. 4528
GRAN CASA A 3 VIENTOS DE 240M2 EN EL
T
MISMO PUEBLO: Garaje 4 coches y bodega
ZONA Mª
con aseo, 5 hab. (1 suite), 2 baños, 2 aseos,
AUXILIADORA:
:
cocina office 16m2, zona jardin, barbacoa, DESDE
€ zona para huerto. (C.E. EN TRÁMITE).
€

T

330.000

145.000

SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:
1P C&M.indd 1

EXCELENTES PISOS DE OBRA NUEVA:

De 2 y 3 dormitorios con acabados de
1ª calidad, pisos totalmente exteriores,
a.acond. con bomba de calor. Pregunte y
le informaremos.(C.E. EN TRÁMITE).

937 965 148
16/10/19 9:52
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66

(cant. el Torrent, 57)

[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Els Molins

126.000 €

PIS TOTALMENT REFORMAT MOLT LLUMINÓS!
65m², 2 habitac, bany, cuina americana, saló-menjador, tancaments d’alumini, terres de gres, galeria, balcó… Vistes ciutat i mar.
Molt lluminós, envoltat de serveis!!! T 151658

MATARÓ - Centre

275.000 €

PIS MOLT AMPLI I LLUMINÓS MOT BEN SITUAT!
110m², 4 habit., bany, cuina americana, saló-menjador, calefacció,
tanc. d’alumini, terres parquet, 2 balcons. La zona més cèntrica de
Mataró, amb comerços i serveis. Immillorable situació!!! T 151657

LLAVANERES - Pass. marítim

298.000 €

MATARÓ - Cirera

201.495 €

PIS TOTALMENT REFORMAT EN ZONA MOLT TRANQUIL·LA!!
96 m², 3 habit., bany, cuina office, saló-menj., tanc. d’alumini, terres
parquet, galeria, llar de foc, balcó. Només 3 veïns. Envoltat de serveis. Terrat comunitari 150 m². Per entrar-hi a viure! !! T 151662

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

MATARÓ - Cerdanyola

61.260 €

GRAN PLANTA BAIXA AMB JARDÍ I PISCINA COMUNITÀRIA! GRAN LOCAL MOLT LLUMINÓS I EXTERIOR!
134 m², 4 habit., 2 banys, cuina office, saló-menjador, calefacció,
tanc. d’alumini, terres parquet, galeria, pàrquing, ascensor, terrassa,
jardí privat de 65m2. Per entrar-hi a viure!!! T 410334
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100m2, sortida fums, magatzem, instal·lació d’aigua i llum, etc...
Porta d’accés a peu de carrer. Local amb moltes possibilitats de
negoci. Entrada per a vehicles!!! T 350104
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al

45 anys ens avalen.
Serietat i eﬁcàcia
al millor preu.

info@ﬁnquescastella.com
www.ﬁnquescastella.com

93 757 83 83

[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Z. Havana

600 €

PRECIÓS LOFT COMPLETAMENT REFORMAT!
De 25m², saló-menjador, cuina americana, bany, tanc. d’alumini,
ascensor...De les zones més buscades amb escoles, comerços,
transport públic i davant platja. Pàrquing opcional!! T 110760

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Centre

850 €

PIS SEMI MOBLAT AMB GRAN TERRASSA DE 25M2!

650 €

MATARÓ - Centre

PIS COMPLETAMENT MOBLAT AMB TERRASSA DE 25M2!
40m², 1 habitació, 1 bany complet, cuina americana, saló-menj., aa/
cc, sòls de parquet, etc. Preciosa terrassa assolellada de 25m². Zona privilegiada del centre. Completament moblat!!! T 105051

MATARÓ - Centre

775 €

PRECIÓS PIS AMB GRAN TERRASSA DE 60M2!
91m², 2 habitac., bany, cuina americ., saló-menjador, calefacció, tanc.
d’alumini, terres gres, ascensor. Pàrquing opcional. Pocs veïns, molta
tranquil·litat. Comerços i serveis. Immillorable situació!!! T 110433

MATARÓ - Centre

1.100 €

LOCAL COMERCIAL TOTALMENT REFORMAT!

95m², 3 habit., 2 banys, cuina independent, saló-menjador, balcó, galeria, 60 m², 3 aparadors, aa/cc. Local polivalent ideal oficina o botiga. Carrer
calefacció, terres porcellànics. Molt assolellat! Molt bona situació. Ben molt transitat. Ben comunicat: escoles, transport i estació. Entrada a peu
de carrer amb persiana. Espai diàfan. Immillorable situació!!! T 303092
comunicat amb el transport i comerços i serveis!!! T 106626
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