Número 1889

MATARÓ

i MARESME

el

Any XXXIX Del 25 al 30 d'octubre de 2019 www.totmataro.cat

Especial:

Collita amb valor afegit

Daniel Ferrer

Els horts urbans d'ús social promouen un estil de vida saludable
i en comunitat en ciutats com Mataró.

Barri a Barri:
La Llàntia, Via
Europa i Cirera
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AQUESTA SETMANA
DESTAQUEM AQUEST
IMMOBLE

FINCA AMB ASCENSOR!
TOTALMENT EXTERIOR!

BONA OPORTUNITAT!

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!

Ref. 12999 AV. PERÚ/AV. AMÈRICA: Excel·lents
qualitats, amplis espais. Pis 90m2, de pocs veïns i
carrer tranquil. Vistes. Emplaçament interessant
costat Ronda, zona comercial i col·legis. 4 dormitr.
Saló menjador. 2 balcons. Cuina gran (4 pers). Bany.
Calefacció. De les millors opcions del moment!

E

92.500€

T

127.500€

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 dormitoris (2 dobles).
Saló menjador Balcó assolellat. Cuina equipada. Galeria. Bany. Terres de gres. Finestres
d’alumini. Ideal com a inversió!

T

97.500€

VIU SENSE COMUNITAT DE VEÏNS!

MOLT ALT AMB ASCENSOR!

HABITATGE REALMENT SINGULAR!

Ref. 12995 CERDANYOLA: Com una caseta. 1r
independent, exterior 100%, terrassa sup. 60m2.
Excel·lent imatge en haver-se reformat 86m2. Terrasseta/porxo. 3 dorm. (1 amb vestidor) Saló menj.
ampli. Cuina com nova. Bany amb dutxa. Pis lluminós. Per persones que necessitin espais exteriors.

Ref. 13049 AVDA. AMÈRICA/RDA. CERVANTES: Sobre avda 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. 13042 PERAMÀS/Z. POLICIA: Sense comunitat de veïns, com una caseta. Excel·lent oportunitat. 105m2 actualitzat impecable. Saló menjador
ampli 22m2, sala diàfana de 30m2 molt acollidora.
Balcó. Cuina equipada. Bany reformat + 1 lavabo.
Galeria posterior. Segur no ha vist res semblant!!

G

133.000€

T 151.000€

EXCEL·LENT OCASIÓ DE MERCAT!

ATENCIÓ A AQUEST IMMOBLE!

Ref. 13054 PARC CENTRAL/CAMÍ GEGANTA:
De les millors ocasions. 119 m2, exterior i estupendes vistes. Alegre, lluminós i assolellat. Impecable. 4 dorm. Saló menjador 27m2. Cocina òptim
estat. Balcó/terrassa. Bany + lavabo. Traster. Les
qualitats d’aquest pis són realment excel·lents!!

Ref. 13053 CAMÍ SERRA: Immillorables característiques per ubicació, lluminositat i imatge. Entorn
agradable. Finca elegant de presència impecable. 3
dormitoris. Saló menjador en 2 ambients. Balcó envoltant l’habitatge. Cuina equipada. 2 banys (un tipus
suite) .Suelos parquet. Calefacció. Portes lacades.

T

227.000€

G

249.000€

T 187.000 €

UN DELS PISOS MÉS COMPLETS!

Ref. 13055 CAMÍ RAL/EIXAMPLE: Àmplies
mesures(124m2), situació privilegiada, cèntric i costat entrades Mataró (NII/autopistes), ben orientat
sense edificacions. 4 dorm. (1 tipus despatx). Saló
menj. 26m2. 2 balcons (anterior i posterior). Cuina
office equipada. 2 Banys. Bona comunitat . Pàrquing
+ traster, possibilitat 2 places més de pàrquing.

T

256.000€

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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Davant de tot
Opinió: Víctor Gonzàlez

Gratant sota les llambordes llançades és quan s’hi veu clar. La violència
política, com tota expressió social, el que vol és posar sobre la taula de
debat elements que han estat ignorats per qui té a l’abast gestionar-los. I
a la grava restant s’hi troben els que han crescut amb mi. Us ho explico.
Nascut als noranta, a la dècada on tot creixia i el ciment s’expandia Via
Europa amunt. En Tomàtic a la tele, el trauma de Luis Figo i els últims
estralls del pujolisme a les institucions. L’adolescència amb la socialdemocràcia domesticant les alternatives i gravant en foc al meu cervell
que era classe mitjana, que tot funcionava bé i per inèrcia.
Recordo l’estranya sensació de les contradiccions quotidianes, sense
saber encara expressar-les. El tracte ple de prejudicis de tots nosaltres
als primers companys de classes magribins o l’ambient de pressió masculina als partits de futbol. Un no sap què són els prejudicis racistes,
el masclisme institucional i els privilegis fins que te’ls assenyalen. Però
també, i ja ben insuportable i en plena pubertat, retinc una percepció
de l’ambient on es llegia: qui dia passa any empeny i on queixar-se era
respost amb un “ara no toca”. Un ambient al qual la meva generació, cuita
al caliu de l’estat del benestar, poc més havia d’aportar. O això ens deien.
Internet a les cases, els mòbils i els politons. I de cop, la crisi. Què és una
crisi? Jo ja m’ensumava que això del capitalisme no acabava de rutllar. I
nosaltres, que havíem crescut entre el rock radical basc i el costumisme
primerenc dels Manel, vam passar de ser la generació que ho tenia tot
guanyat a ser el nou banc de proves de l'FMI i el BCE. Des de llavors
hem viscut fent equilibris sobre l’estreta passarel·la de la precarietat.
Piquem portes pidolant feines per 800 euros al mes amb carreres i màsters sota el braç. Contractes d’obra i servei per part dels ajuntaments
del canvi. Mil i un missatges de: “Ei, volem publicar el teu reportatge,
però no tenim diners per pagar. Et sembla bé?”.
Amb el temps, la passarel·la per on transitem és cada cop més estreta
i caminar es fa més feixuc. Quasi són 23.000 desocupats a Mataró, una
agonia que s’allarga. Vam trempar amb el 15-M, però ens van tornar a
desactivar des de les butaques del Congrés. I ara els equilibris per avançar
són remeis momentanis que trobes pel camí, però no solucions dignes.
Per tant, no és d’estranyar que davant una nova frustració, en aquest
cas focalitzada en l’eix nacional, es destapi el pot de la ràbia en forma
de violència política. Nosaltres, els que vam créixer amb el “Flying free”
i l’herència olímpica, estem en regressió de drets i llibertats des que
vam començar a tenir consciència social i política. Ara no demaneu,
després d’haver xocat amb més parets que una pilota de frontó, que no
s’expressi tal com raja tot el que hem retingut.
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MATARÓ ES TENYEIX DE
ROSA
APLAUDIT: Més de 6.000 persones
van caminar el 20 d'octubre contra
el càncer de mama a Mataró. De fet,
ja fa 12 anys que Maresme Oncològic
promou aquesta activitat.

D. Ferrer

Una llamborda i uns records

ATROPELLAMENT A
ARGENTONA
CASTIGAT: Un cotxe va atropellar
dues persones que tallaven la C-60
a l'altura d'Argentona (Maresme) en
una de les protestes que van tenir
lloc el diumenge passat al vespre
contra la sentència de l'1-O.

L’ENQUESTA

Consideres justa la
sentència del Procés?
30,8 % Sí
69,2 % No

LA PREGUNTA

Acostumes a consumir
productes ecològics i de
proximitat?
VOTA L'ENQUESTA A:

23/10/19 18:34
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L’alegria, millor compartida
Aritz, 8 anys. Club d’Esplai Bellvitge.
L’Aritz, com més de 8.000 infants a Catalunya, es beneficia de les beques per a
educació en el lleure de la Generalitat gràcies a la col·laboració de Loteries de
Catalunya que, cada any, destina els seus guanys a aquest col·lectiu. Aquests programes
ofereixen als infants, entre altres, un lloc on aprendre a ser més autònoms, a assumir
responsabilitats i passar-ho bé.

Les portades

Foto antiga

Temporada de platja sota control

De fa 25 anys
ACM Ajuntament de Mataró. Servei municipal policia a la platja de Mataró. 25.06.1985. Autor AMC Canal 001.

La temporada de platja fa setmanes que va arribar a la seva fi.
Tanmateix, sempre és interessant
veure com passaven les seves
vacances de sol i aigua de mar
els banyistes del 1985.
Gràcies a aquesta fotografia,
cedida per l'Arxiu Comarcal del
Maresme, també podem observar com el servei de la Policia

Municipal vigilava amb atenció
el litoral mataroní i controlava
que no hi hagués cap incident.
En aquest sentit, tot apunta que,
fa tres dècades, els agents tenien menys feina que ara. Per als
mataronins és quasi un somni
impossible trobar tant d'espai
lliure a la sorra en una època
(finals de juny) en què la costa
maresmenca s'omple de turistes.

De fa 15 anys
ANY XXXIV

Del 31 d’octubre al 6 de novembre de 2014

www.totmataro.cat

L’escola municipal de teatre celebrarà trenta anys el pròxim
curs amb un model consolidat de formació escènica
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De fa 5 anys
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Venda de modelisme
i accessoris

Mercat d’ocasió
i col·leccionisme
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Conferències
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Mataró

Projecció de
documentals
Exposicions

A Barcelona

Activitats familiars,
tallers i espectacles
Demostracions
tecnològiques

M1
M2
M3

Trenet gratuït
Pl. de Santa Anna TecnoCampus

Bus gratuït
Estació Renfe TecnoCampus

Renfe

30% de descompte
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Daniel Ferrer

Ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

El PSC i ECPM tomben l'esmena d'ERC i Junts per
Mataró en contra de la sentència del Procés
Els partits liderats per Francesc Teixidó i Alfons Canela van presentar una declaració
institucional per demanar l'amnistia dels presos i defensar el dret d’autodeterminació
Política: Redacció

Deu dies després de fer-se públic
el veredicte, totes les formacions
polítiques amb representació a
l'Ajuntament de Mataró (menys
Ciutadans) van assistir a un ple
municipal extraordinari sobre la

Tot 1 i 2 Ciutat 1889.indd 2

sentència del Procés. Els principals interessats en aquesta trobada
eren ERC-MES i Junts per Mataró,
que van presentar de forma conjunta una declaració institucional per demanar l'amnistia dels
presos catalans i defensar el dret
a l'autodeterminació.

Les demandes del bloc
independentista
Alfons Canela va ser l'encarregat d'iniciar el torn de paraula.
Després de criticar l'hora triada
pel govern per programar el ple
(les 9 del matí), el portaveu de Junts
per Mataró va reafirmar-se en el

23/10/19 12:44
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compromís del seu partit perquè es
garanteixi "el dret polític d'autodeterminació i els drets i llibertats de
tots els mataronins". D'altra banda,
es va mostrar contundent a l'hora
de demanar l'amnistia dels presos
i va assegurar que "polítics com
Miquel Iceta, que sempre tenen
excuses per romandre en l'immobilisme, no fan més que contribuir
que es podreixi el sistema".
A continuació, Francesc Teixidó
va aprofitar la seva intervenció per
defensar tres idees: "Amnistia, dret
d'autodeterminació i diàleg com a
via política de resolució del conflicte". En tot moment, el portaveu
d'ERC-MES va mostrar el seu clar
rebuig a la sentència del Procés i
va reclamar "la llibertat immediata
dels presos". De la mateixa manera, va afirmar que "el que està
passant no es pot presentar com
un problema d'ordre públic" i va
posar en relleu "el caràcter pacífic
del moviment independentista".
En aquest sentit, Teixidó va voler
denunciar "la repressió viscuda a
Mataró durant els dies de mobilitzacions de la setmana passada",
amb menció inclosa a la detenció
del cupaire Juli Cuéllar (present al
saló de sessions).
Les esmenes dels partits del
govern municipal
Després de la declaració institucional conjunta, tant el PSC com En
Comú Podem Mataró (ECPM) van
pronunciar les seves esmenes. En

Tot 1 i 2 Ciutat 1889.indd 3

Daniel Ferrer

Una votació sense sorpreses
Després de certs inconvenients logístics en el recompte, l'esmena
presentada pel PSC va aconseguir substituir la declaració portada
a ple pel bloc independentista amb 12 vots a favor, 11 en contra i
cap abstenció. L'esmena d'En Comú Podem Mataró tampoc va
poder prosperar, amb 2 vots a favor, 22 en contra i cap abstenció.

primer lloc, Xesco Gomar va opinar que "el diàleg i la negociació
entre totes les parts és imprescindible per sortir d'aquest atzucac"
i va expressar el seu desig que "la
situació retorni a la via política".
Tanmateix, el portaveu socialista va
reivindicar fermament la llei. Per
últim, Gomar va assegurar que la
seva formació també desvincula el
moviment independentista pacífic
de les accions violentes.
En el seu torn de paraula, ECPM
va deixar clar des d'un primer moment que votaria en contra de les

esmenes presentades pel PSC i per
ERC-MES i Junts per Mataró. La regidora Sari Martínez Vega va aprofitar
per condemnar la violència exercida aquests darrers dies i defensar
que "es faciliti la sortida de la presó
dels polítics catalans i el retorn dels
exiliats". Per a la formació liderada
per Sergi Morales, "cal treballar per
a una sortida a curt termini que ens
permeti avançar a través del diàleg i
el compromís amb el dret a la llibertat
d'expressió". En qualsevol cas, ECPM
va assegurar que "rebutja la judicialització del conflicte polític". | Red.
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Ciutat

La Marxa per la Llibertat va passar dijous passat per Mataró.

Dani Ferrer

Continuen les mobilitzacions al carrer
en resposta a la sentència
Dissabte es farà a Mataró la primera manifestació unionista des de dilluns passat
Política: Redacció

Des de dilluns passat, l'onada
de mobilitzacions ciutadanes en
contra de la sentència dels presos
independentistes no ha cessat a
Mataró. De moment, totes han estat mostres de rebuig a la decisió
del Tribunal Suprem i a la violència policial, però per aquest cap

de setmana, la plataforma "Mataró
es queda a Espanya" ha organitzat
una manifestació antiindependentista sota el lema "Por Mataró, por
Catalunya, por España... Volvemos".
Serà aquest dissabte, a les 17 h, a
la plaça de Rafael Casanova. En la
comunicació de la plataforma, asseguren que els catalans que se senten
espanyols "no es quedaran callats"

Noves
mobilitzacions
S'ha convocat per dissabte una manifestació
antiindependentista i
una altra d'antifeixista.
i afegeixen que no els imposaran la
independència.

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

670 053 959

Tot 3 i 4 Ciutat 1889.indd 2
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Davant d'aquesta convocatòria, el
CDR Mataró convoca una altra concentració, sota el nom "Cap espai als
feixistes". El grup independentista
cita els seus seguidors el mateix dissabte a les 16 h, a la plaça Granollers.
Segona setmana de reaccions
Dimarts passat, el CDR Mataró va organitzar una manifestació sota el lema
"Fora les forces d'ocupació! Fora de
Mataró". La mobilització va començar a la plaça Espanya i va finalitzar
davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra, passant primer per la de la
Policia Nacional. Seguint la proposta
del comitè independentista de "netejar els nostres carrers", centenars de
persones van llançar paper higiènic
contra les seus de la policia. | Red.

La Policia Local intercepta
el gènere de sis venedors
ambulants

Gènere interceptat.

Ajuntament de Mataró

Els fets van tenir lloc dissabte passat al mercat del Pla
d’en Boet i els venedors van aconseguir fugir

Llançament de paper a la PN.

Tot 3 i 4 Ciutat 1889.indd 3

CDR Mataró

La Policia Local va requisar dissabte passat, 19 d'octubre, al mercat de marxants del Pla d’en Boet
el gènere que duien sis venedors
ambulants. En concret, es van interceptar 14 pantalons de xandall,
89 parells de sabates esportives,
15 calçotets, dinou bosses de mà,
vuit dessuadores, nou jaquetes i
una camisa.

Arran de diverses queixes sobre
el fet que començava a proliferar la
venda ambulant en aquest mercat, i
després d’una vigilància prèvia, els
agents van posar en marxa un operatiu especial. En el marc d’aquest
desplegament es va interceptar la
mercaderia que duien els venedors,
els quals van aconseguir escapar
deixant el gènere a terra. | Red.
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D. Ferrer

Barri
a barri

LA LLÀNTIA / VIA EUROPA / CIRERA

www.totmataro.cat

Una de les zones més atractives de la perifèria
mataronina
La Llàntia, la Via Europa i Cirera conformen el districte de la ciutat que més ha crescut
al llarg d'aquestes dues primeres dècades de segle, una àrea que combina negocis i
espai residencial a la perfecció

1
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La bona connectivitat de la zona
i la proximitat amb establiments
clau per a la ciutat com el Mataró
Parc o el Mercadona fan possible
que la Llàntia, la Via Europa i Cirera
donin lloc a una combinació difícil
de superar.
A vista d'ocell, aquests tres barris
mostren una estètica més aviat moderna i adaptada als nous temps,
dos trets característics d'aquesta
àrea residencial de primer ordre.
Tot això fa que els petits comerciants no s'ho pensin dues vegades
a l'hora d'obrir els seus negocis
en aquest districte tranquil i, en
certa manera, allunyat del centre
del municipi.
Les mancances: aparcament i
atenció sanitària
Segons el veïnat, l'aparcament és un
dels problemes crònics de la zona.
Tanmateix, cada vegada hi ha més
projectes urbanístics que fan possible la construcció de nous pàrquings
gratuïts. El darrer va ser el reforç de
315 places a les antigues pistes de
conduir de l'Hospital de Mataró.
D'altra banda, un dels grans reptes del districte té a veure amb la
sanitat pública. En aquest sentit,
els veïns de la Llàntia reclamen un
CAP més complet per no veure's

Fotografia

D. Ferrer

La Llàntia i Cirera, en xifres
Segons l'Estudi de la Població elaborat per l'Ajuntament de
Mataró amb dades de l'1 de gener de 2019, a Cirera hi viuen
10.596 persones. La Llàntia, per la seva banda, és el lloc de
residència de 4.063 mataronins. En ambdós casos, la mitjana
d'edat és de 40 anys.
Quant a la distribució de la població segons el seu lloc de naixement, en els dos barris el percentatge de veïns nascuts fora
de Catalunya voreja el 30%. Quant a la presència de població
estrangera, guanyen les nacionalitats marroquina i xinesa tant
a Cirera com a la Llàntia.

obligats a visitar-se en un altre del
municipi. Quant als habitants de
Cirera, hi ha prevista la construcció d'un nou CAP Cirera-Molins.

De fet, ja s'han iniciat els tràmits
corresponents perquè aviat pugui
veure la llum aquest nou ediﬁci de
1.700 metres quadrats. | Red.
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Barri a barri

La Llàntia / Via Europa / Cirera

La composició escultòrica.

Cedida

Una escultura mítica a la plaça Itàlia
L'artista Ángel Heredero va crear ara fa 10 anys els dos elements que coronen aquest
espai verd ubicat al cor de la Via Europa
Barri a barri: Redacció

El rapte d'Europa de la plaça
Itàlia celebra el seu desè aniversari. Aprofitem aquesta efemèride
per recordar el seu significat i fer
menció especial del seu creador,
Àngel Heredero.
Clàssic i modern alhora
L'escultura, que està situada a
l'Avinguda Europa, està formada

per una jove i un brau fets de bronze i tub metàl·lic, respectivament.
La figura femenina segueix la tradició de l’escultura clàssica, mentre que la de l'animal s'adhereix a
un estil més modern, en el que es
juga amb els buits.
La composició recrea el mite del
rapte d'Europa: el brau és Zeus,
que pretén temptar la noia per
endur-se-la sobre el seu llom fins
a Creta.

Una font amb pentagrama
El conjunt escultòric ve acompanyat d'una font que incorpora les
notes de l'"Himne de l'alegria", de
Beethoven, sobre un pentagrama
i que també marca l'hora. | Red.

El mite
Zeus es transforma
en brau per temptar la noia
i endur-se-la fins a Creta.
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La Llàntia és considerat un dels barris més tranquils de la ciutat.

Arxiu

“Calen més comerços de proximitat, places
d'aparcament i neteja als carrers”
Parlem amb la Teresa, una de les propietàries de la merceria Viorne, ubicada des de fa
quatre anys al barri de la Llàntia
Barri a barri: Redacció

La Teresa és veïna del barri de
Cerdanyola, però el 2015 va decidir,

juntament amb la Pepi, obrir el seu
propi negoci a la Llàntia. Quatre
anys després, l'encarregada segueix defensant la zona com una

de les millors on ubicar un punt
de venda com el seu: "Estem al
costat del Mercadona i també a
prop del Mataró Parc, cosa que

5
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La proximitat amb el
Mataró Parc ens beneficia en el nostre cas."
Teresa (Merceria Viorne)

ens beneficia força, ja que tampoc
no són competència i ens ajuden
a atraure nova clientela". Per a la
Teresa, un altre punt a favor de la
zona és la tranquil·litat, un avantatge que, malauradament, no tenen altres barris de Mataró com
Rocafonda o Cerdanyola.
Quins són els punts febles de
la Llàntia?
Després de destacar els aspectes positius de la Llàntia, la responsable de
Viorne té clar quins són els inconvenients del barri. "El que trobem
més a faltar és una major activitat
empresarial", afirma la Teresa, que
afegeix que "hi ha moltes botigues
de proximitat que han marxat perquè és molt complicat fer ombra al
Mataró Parc".
En segon lloc, l'encarregada

BARRI A BARRI_2019.indd 7

Les dues propietaries de la merceria Viorne.

d'aquesta merceria assegura que,
tot i que la inseguretat no és un dels
principals maldecaps per al veïnat
de la Llàntia, sempre es podria estar
millor. "Per exemple, en el nostre cas,
fa dos anys vam patir un robatori i
darrerament sí que hem notat que

Cedida

la policia no és gaire present per la
zona", explica.
Per últim, la Teresa considera
que a vegades és impossible trobar
aparcament i que la millora de la
neteja als carrers és un dels deures
pendents al barri. | Red.
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Kolchonia té una altra botiga a l'avinguda Meridiana de Barcelona.

Daniel Ferrer

Kolchonia obre nova botiga a la Via Europa
L'empresa, especialitzada en el món del descans, ofereix productes per a totes les
butxaques i un servei realitzat per professionals amb més de 20 anys d'experiència
Publirreportatge: Redacció

Kolchonia s'instal·la a Mataró.
L'empresa, especialitzada en el món
del descans, ha triat el número 189 de
la Via Europa per obrir la seva segona
botiga. Amb 23 anys d'experiència en
el sector, Fran Hernàndez és el responsable del nou punt de venda i la tercera
generació de la família que ha optat
per aquesta professió. L'objectiu de
la companyia és, segons ens explica

l'encarregat de la botiga, "oferir un producte de qualitat a un preu adequat a
tots els gustos i butxaques". A més a
més, Kolchonia només treballa amb
fabricants d'àmbit nacional.
Inauguració amb descomptes
En aquests moments, el gerent afirma
que es troben en plena inauguració,
amb descomptes especials en aquells
productes que tenen més demanda. En
aquest sentit, alguns dels articles més

venuts són els canapès i els matalassos
de molles ensacades amb capes de
viscoelàstica. "Estar ubicats a la Via
Europa també té aspectes positius com,
per exemple, la facilitat per aparcar
que tenen els clients que ens visiten",
assegura. | Red.

Horari
De dilluns a dissabte, de 10 a
13.30 h i de 17 a 20.30 h.
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La festa vol acostar les mates als més petits.

Arxiu

L'Escola la Llàntia participarà
en la tercera edició de la Festa
de les Matemàtiques
L’esdeveniment tindrà lloc dimarts, dia 29 d’octubre, al
Teatre Monumental i també comptarà amb la intervenció
de l’Escola Pia Santa Anna

Canviar la metodologia d’aprenentatge d’aquestes ciències a
Mataró és l’objectiu de la Festa de
les Matemàtiques, que ja ho té tot
a punt per celebrar la seva tercera
edició. Serà aquest dimarts, dia 29
d’octubre, al Teatre Monumental, i
comptarà amb la participació de dos
centres del municipi: l’Escola de la
Llàntia i l’Escola Pia Santa Anna.
De fet, a banda dels alumnes, s’espera també la presència de l’alcalde, David Bote, i del professor Toni
Gomà, que anirà acompanyada de
diverses activitats complementàries com, per exemple, una actuació
musical i una conferència titulada
“Juguem amb els nombres”.
A través de jocs i de concursos. Així és com la Festa de les
Matemàtiques i els seus impulsors
volen acostar aquesta disciplina als
estudiants més joves. Per ara ho
estan aconseguint: durant el curs
2018-2019, 2.543 estudiants mataronins van participar en la Prova
Cangur que organitza la Societat
Catalana de Matemàtiques. | Red.
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Participants de l'any passat disfressats.

Cedida

Arrenca la 6a Festa de Tardor de la Llàntia
L'esdeveniment organitzat pels Geganters de la Llàntia tindrà lloc al barri
del 25 d'octubre fins al 2 de novembre
Festes: Redacció

Aquest divendres comença la
Festa de Tardor de la Llàntia, una
de les festes més esperades de l'any
per a la gent del barri. Els assistents

podran gaudir de música, una cercavila, disfresses, ball, tallers i moltes altres sorpreses terrorífiques
amb sessions de cinema, un túnel del terror i animació al carrer.
Es tracta d'una festa que va

néixer l'agost del 2014, quan als
Geganters de la Llàntia els va sorgir la necessitat de crear una nova
festa al barri que englobés de forma oficial totes les activitats que
es programaven al voltant de la
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celebració de la castanyada. Des
d’aleshores, la Festa de la Tardor ha
crescut i s’ha consolidat, i aquest
any arriba a la sisena edició.
Aquest any, l’Ajuntament de
Mataró és coorganitzador dels
actes de la festa. A més, també
col·laboren i participen en les diferents activitats Lucius Marcius,
Enlleura’t, Espai Jove de la Llàntia i
l’Associació de Veïns de la Llàntia.
Programa d'actes
# Divendres 25 d'octubre
Cinema de Terror: des de les 17.30
fins a les 20 hores · Espai Jove de la
Llàntia (C/ Teià, 7).
# Dijous 31 d'octubre
Pintacares: des de les 17.30 fins a les
19 hores · Parque Rojo. / Organitzat
per l'Espai Jove La Llàntia.
Cercavila de disfresses: 19 hores ·
sortida del Parque Rojo (entre el carrer Irlanda i el carrer la Boixa) fins
al Parc de la Llàntia. / Els Geganters
de la Llàntia, amb la col·laboració

La festa celebra la 6a edició aquesta tardor.

de Lucius Marcius, donaran el tret
de sortida.

Cedida

Ball i concurs de disfresses: seguit
de la cercavila · Parc de la Llàntia. /
Hi haurà xocolatada a preus populars i repartiment de caramels per
a tothom.

Veïs de la Llàntia (C/ Galícia, 56). /
Hi haurà dues sessions: per als més
petits (de les 17 a les 19.15 hores) i
per als més atrevits (de les 19.30 fins a
les 23 h). Preu de l'entrada: 2,5 euros.
Tallers Terrorífics: de les 17 a les 19.15
hores · davant l'AAVV. / Organitzat
per Enlluerna't.

# Dissabte 2 de novembre
Túnel del terror: a partir de les 17
hores · entrada per l'Associació de

Animació al carrer: a partir de les
19.15 hores. / Amb música en directe,
actors, còmics i artistes de circ. | Red.

12

13

14

15

BARRI A BARRI_2019.indd 11

23/10/19 19:56

Barri a barri

La Llàntia / Via Europa / Cirera

Fotografia

En Juan José a la seva carnisseria.

D. Ferrer

“És com un poble tranquil on tots els veïns es
coneixen entre ells”
Parlem amb en Juan José, de la Carnisseria Juanjo, que té relació amb tots tres barris:
la Llàntia, Via Europa i Cirera
Barri a barri: Redacció

En Juan José Roda coneix molt bé
els tres barris de què tracta l’especial: va créixer a Cirera, ara fa 18

anys es va traslladar a la Llàntia
i des de fa 14 anys treballa a la
Via Europa, al capdavant de la
Carnisseria Juanjo.
De la conversa amb en Juan José,

en traiem els punts positius i negatius que troba al barri on treballa.
Quan fa que treballa al barri?
Ara fa 14 anys que vaig llogar la
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carnisseria, on hi havia un matrimoni que es va jubilar. Abans treballava a la carnisseria dels meus
pares i ells coneixien a la família.
Quan van decidir jubilar-se, van
trucar-los per preguntar-los si jo
volia continuar amb el negoci. Vaig
decidir canviar i passar de Cirera
a un barri on hi havia més volum
de gent.
I més enllà del negoci, on
vius?
Jo visc a la Llàntia des de fa 18 anys.
Abans havia viscut a Cirera, barri
on vaig néixer.
Què és el que més t’agrada
del teu barri?
De la Llàntia, el que més m’agrada
és la tranquil·litat. És com un poble
tranquil on tothom es coneix. Un
barri molt quotidià.
Creus que té alguna
deficiència?
En temes d’infraestructures està
bé. El tema d’aparcament, com suposo que passa a tots els barris, és
una mica deficient. Però crec que
és una cosa global.
Hi faries algun canvi?
Pràcticament cap, més o menys

La Carnisseria Juanjo està situada al costat de la Via Europa, al carrer Alemanya.

està tot bé. Una altra deficiència
és que no té tantes botigues com el
centre, i potser en falten més. Per
exemple, a la meva zona hi ha molts
locals buits. Si vols roba, sabates
o altres productes, has d’anar al
centre o a grans superfícies.
Hi ha algun tema que preocupi al barri?
La majoria de comerciants es queixen de la zona de pàrquing i es parla
de la possibilitat d’instal·lar zones
taronges rotatives, però per altra
banda els veïns també demanen
el seu espai d'aparcament. L’ideal
seria trobar alguna alternativa que

Arxiu

agradés a totes dues bandes.
Quina clientela té la
carnisseria?
Sobretot gent del barri. El tracte
és molt personal, i pràcticament
totes les dependentes coneixen a
tothom, els seus gustos i si volen
una cosa o una altra. Això demostra que és un barri molt familiar.
Fas molta vida al barri?
Bàsicament a la carnisseria i a casa.
Però també participo en les festes;
són bastant completes, hi ha molta gent i l’organització està molt
bé.| Red.
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Plànol amb les adreces dels comerços

La Llàntia / Via Europa / Cirera
1

Carniceria Juanjo
Alemanya, 22

2

Barceló Cars
Rda. Mossén Jacint Verdaguer, 59

3

Cortines Montse
Països Baixos, 2

4

Clínica Dental Ustrell & García
Via Europa, 157

5

Aluminis Iluro
Via Europa, 189-193

16

6

Kolchonia
Via Europa, 189

17

Cañadas & Casals
Sant Pol, 15

7

Amargant
Via Europa, 94

18

SimóMac
Joaquim Casas, 7

8

López Veraguas
Carrer Pineda, 1

19

Aludema
Carrer la Boixa, 5

9

Farmàcia Esteve Albert
Esteve Albert, 43

20

Limpiezas Lina
Irlanda, 24

10

Amtemis
Via Europa, 101

21

Taller Avenida
Av. Velódrom, 73

11

Llibreria Mediterrani
Alemanya, 2

22

Ferreteria Devesa
Rda. Dr. Ferran, 1

12

JS Verticales
Torrente de la Pólvora, 176

23

Joieria Floriach
Irlanda, 30

18
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13

Óptica Denuc
Via Europa, 137

14

Viorne
Alemanya, 15

15

Glam Nails
Esteve Albert, 41
Gruas y Contenedores Agustín
López e Hijos
Malgrat, 1ª
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Sèniors
Retorn autoritari
Les persones nascudes durant la
guerra civil, vàrem ser educades
amb un total desconeixement de
la democràcia, abolida pel règim
dictatorial franquista, que sota el
paraigua del nacional catolicisme, ens obligava a començar les
classes escolars cantant el "Cara
al sol" i fent servir exclusivament
la llengua "cristiana" del castellà.
Recordo haver començat a conèixer
el funcionament de la democràcia
al final del franquisme, en els inicis
de la transició democràtica. També
recordo que en aquells moments
no existia la llibertat d'expressió,
que en el cas de ser exercida podria
comportar la por a ser empresonat.
Amb la transició aquesta por va
desaparèixer, convertint-se llavors
en la por a perdre el lloc de treball,
manifestada per molts professionals dels mitjans de comunicació.
En l'actualitat per evitar-ho, cal
seguir la línia editorial del mitjà
amb tota classe de faqs contradictòries, que generen una intoxicació
informativa alienadora, permetent
als ciutadans gaudir d'una aparent
llibertat d'expressió, sempre que
no es qüestioni de forma sacrílega,
el principi franquista de: 'España,
Una, Grande y Libre'. Aquesta recuperació negativa a la por a ser empresonat, mitjançant una acusació
de sedició pel sol fet de protestar
contra suposats actes arbitraris de
l'administració, suposa un perillós
retorn a plantejaments autoritaris
que molts ciutadans i ciutadanes
creien ja superats. Penosament
consternats, cal preguntar-se: ha
arribat el moment de plantejar
de nou una transició plenament
democràtica?
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com

EL TOT 1889.indd 3

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

Apunts
psicològics
Ser humà en un món de
transició

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

Els dies 25-29 setembre a París
va tenir lloc el 20è Congrés
d'aquesta quarta línia psiquista:
la PSICOLOGIA TRANSPERSONAL.
És nova perquè integra totes les
anteriors escoles i afegeix un MÉS
ENLLÀ del propi EGO.
Hi havia moltíssimes persones
de renom internacional i de casa
nostra: Magda Solé, Jaume Mestres
(de Barcelona). Directors de l'Institut de Psicologia Transpersonal de
Barcelona. Érem més de 250 persones, de moltes diferents nacionalitats. Tothom amb entusiasme i exposant les seves noves descobertes,
experiències des de l'angle científic.
El títol molt interessant: Ser Humà
en un món en transició. Un món
veloç, canviant, imprevist. Nous
coneixements, noves tècniques.
NOVA PRESA DE CONSCIÈNCIA
Per fer-lo humà –cosa que no hi
porta la tecnolatria- cal, com es
deia al Congrés: cultivar la interioritat. Anar a allò "trans-personal".
Anar més enllà de l'ego.
A Barcelona també hi ha hagut
el IX Congrés Internacional sobre
FILOSOFIA I SALUT MENTAL.
Certament, hi ha, a escala mundial, una preocupació per la salut
global, a més de la física. ¿No vol dir
aquesta preocupació alguna cosa
seriosa i pregona? Un nou paradigma fet pels homes per als homes
per superar idees o creences que
no ajuden a créixer ni madurar.
Cal reflexionar-hi i aplicar-ho al
nostre metre quadrat que ens posa
en contacte amb els altres de forma
real, no virtual ni amb fantasia. Aquí
entra la salut integral de la persona.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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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
AL DIA CAP DE SETMANA
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 27
7:00
7:30
8:00

GAUDEIX LA FESTA
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CREURE AVUI
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El TNC arriba a Mataró amb dues estrenes
‘La Rambla de les Floristes’, de Josep Maria de Sagarra, i ‘Solitud’, de Víctor Català,
visitaran 27 municipis en el marc d'una doble gira que arrencarà el 2020
Teatre: Redacció/ACN

"El TNC surt de gira". Amb aquest
epígraf es presenta la doble gira que
faran dues estrenes de la temporada 2019/2020 del Teatre Nacional
de Catalunya (TNC) arreu del territori català.
‘La Rambla de les Floristes’, de
Josep Maria de Sagarra (espectacle inaugural), i ‘Solitud’, de Víctor
Català, visitaran 27 municipis que
han sol·licitat acollir-los, entre
ells les ciutats de Mataró, Lleida,
Girona, Tarragona, l’Hospitalet,
Tortosa, Manresa, Granollers,
Sabadell, Vic, Reus, Figueres i
també Manacor.
De fet, una iniciativa com aquesta, amb recursos propis del Teatre
Nacional i que permet oferir les
produccions als ajuntaments a
preus assequibles, no s’emprenia
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des de feia deu anys i ara és possible gràcies a un ajut públic extraordinari de 540.000 euros del
departament de Cultura.
El TNC esdevé així productor
executiu de les gires dels seus propis muntatges, una decisió que
els responsables del teatre volen
que tingui continuïtat durant els
pròxims anys.

Clàssics revisitats
‘La Rambla de les Floristes’ i ‘Solitud’
són dos clàssics del teatre català i és
per això que protagonitzen la gira.
“Aquest país a vegades ha llegit amb
poca profunditat el seu patrimoni i
per aquest motiu pensem que necessita un reforç de trobada col·lectiva”,
defensa Xavier Albertí, director del
TNC. | Red./ACN

Les dates

A. Bofill

La gira de ‘La Rambla de les
Floristes’, l’espectacle inaugural de la temporada, no engegarà motors fins al gener del
2020 i s’allargarà fins a mitjans de març. Quant a ‘Solitud’,
els bolos es faran entre abril i
maig, poc després de la seva
estrena al TNC, prevista per
al 5 de març.
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Els blaus segueixen treballant el pilar de 8 amb folre i manilles.

Anna Mª Lafora

Els Capgrossos encaren dues diades de màxims
a Girona i Vilafranca
El context de mobilitzacions socials obliga la colla a abaixar el nivell, amb el 5 de 8
com a castell més destacat
Castells: Redacció

Els Capgrossos de Mataró van actuar per partida doble el cap de setmana passat: dissabte a Montcada i
diumenge a Sants. En tots dos casos,
la colla es va veure afectada pel context
de mobilitzacions socials i convocatòries de repulsa a la sentència, ja que
el calendari i l'assistència als assajos
s'han vist alterats aquests últims dies.
El millor del cap de setmana va ser el
5 de 8 descarregat i ara la colla encara dues diades de màxims a Girona i
Vilafranca, on han de tornar els castells
de 9. Sempre que el context social i
polític ho permeti, és clar.
Diumenge, a Sants, els Capgrossos
van notar la manca d'hores d'assaig
d'una setmana marcada per les convocatòries de mobilitzacions i van optar
per prémer menys l'accelerador que en

les darreres setmanes. Van fer sense cap
problema el 3 de 8, van plantar un 5
de 8 que se'ls va desfigurar una mica
a la baixada (i que va exigir una dosi
especial de feina) i van tancar amb un
4 de 8 que duia l'estructura del 4 amb el
pilar que es proposen de recuperar tres
anys després de fer-lo per últim cop.
A la ronda de pilars, l'escollit va ser el
pilar de 6, executat sense problemes.
Dissabte, a Montcada, els Capgrossos
van fer castells de 7 amb la torre com a
construcció més destacada. Convidats
per primer cop en aquesta localitat,
van completar també el 4 de 7 amb
l'agulla i el 5 de 7.
Dues diades de màxims abans
de tancar a casa
Pendents de com evolucionen els esdeveniments al país, els Capgrossos
mantenen el seu calendari, en el qual

els queden quatre actuacions en dos
caps de setmana. Dues d'elles són a
Mataró –dissabte 26 a Sant Simó i el
comiat de la temporada diumenge 3,
amb la diada Mariona Galindo Lora–
i les altres dues són les actuacions finals habituals, molt especials per a la
colla: a Girona aquest diumenge 27 i a
Vilafranca el dia de Tots Sants.
La intenció de la colla, sempre que
el context social ho permeti, és intentar
treballar per tornar a anar a màxims a
dues places tan estimades com la del
Vi a Girona i la de la Vila a Vilafranca.
Els castells de la recordada diada
al Mercadal de Reus, on es va fer la
tripleta màgica (5 de 8, 3 de 9 i 4 de 9)
amb el pilar de 7, serien els objectius a
aconseguir, juntament amb la mencionada temptativa sobre el 4 de 8 amb
l'agulla. Igualment els blaus treballen
el pilar de 8 amb folre i manilles. | Red.

Convidats per primer cop
A Montcada, els blaus van fer castells de 7, amb la torre
com a construcció més destacada.
Anna Mª Lafora
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L'obra es va estrenar fa dos anys a Madrid i ha tingut un extens recorregut.

David Ruano

Es tracta de petar-ho (de riure)
‘La tendresa’, un esbargiment que ha omplert el Teatre Monumental
Crítica: Comas Soler

Pocs dies després d’haver iniciat la
temporada amb l’aposta agosarada de
‘Jerusalem’, el Monumental va optar
per oferir a la seva concurrència un
plat de fàcil digestió: ‘La tendresa’.
Aquesta és una obra escrita i dirigida per Alfredo Sanzol i avalada per
un gran èxit de públic.
Originàriament creada en castellà amb el títol de ‘La ternura’, es va
estrenar fa dos anys a Madrid i ha
tingut un extens recorregut. El 2018
va guanyar el premi Valle-Inclán de
Teatro i aquest 2019 el premi Max com
a millor espectacle teatral. La versió
catalana, muntada a partir de la traducció que n’ha fet Joan Lluís Bozzo,
està coproduïda per Dagoll Dagom i
T de Teatre i va ser estrenada mesos
enrere al Poliorama de Barcelona.
Contrarietats amb final feliç
Construïda com una peça d’embolics, seguint l’estil i manllevant facècies d’algunes de les comèdies de
Shakespeare, ‘La tendresa’ explica
els tràfecs d’una reina amb poders
màgics i les seves dues filles que decideixen anar a viure a una illa suposadament deshabitada per mantenir
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la seva llibertat i fugir dels homes i
de matrimonis imposats. Quan hi
arriben descobreixen amb sorpresa
que un llenyataire i els seus dos fills
fa anys que s’hi han instal·lat per
evitar el contacte amb les dones, a
les quals odien i els atribueixen tots
els mals. Davant la contrarietat de la
descoberta, elles adopten disfresses
militars masculines com a mecanisme de defensa i així comencen
confusions i peripècies a dojo que
acabaran amb un final feliç, quan la
força inevitable dels enamoraments
derroti els prejudicis mutus.
L’artefacte escènic que és ‘La tendresa’ i que Alfedo Sanzol ha cuinat com una escudella barrejada
comença amb un cert to de conte
de babaus. I no és cap casualitat:
aquest gènere rondallístic universal
sempre és un bon esquer per suscitar
rialles incondicionals. Després, amb
l’ajut d’una escenografia disposada
amb uns simples cortinatges que
permeten contínues entrades i sortides, deriva cap al vodevil. Una altra
bona fórmula per atrapar somriures
automàtics. Entremig, un reguitzell
de situacions i acudits apuntalats
amb el maneig de tòpics sobre contraposicions entre els dos sexes. Tot

amb un rerefons bastant carrincló.
Per rematar el 'crescendo' hi ha un
joc circular d’ardències carnals entre
tots els personatges. O sigui, riallades
generals garantides.

Obra premiada
El 2018, va guanyar
el premi Valle-Inclán
de Teatro, i el 2019,
el Max com a millor
espectacle teatral
Gràcia demostrada
És clar, doncs, que la trama no té gruix
ni pretén tenir-ne. Constatació que
no és forçosament negativa, sinó la
demostració del bon ofici i la gràcia
de Sanzol acreditats per molts anys
d’experiència. Els sis intèrprets també
estan molt bé per a la finalitat volguda:
una humorada amb picades d’ullet a
Shakespeare –ni més ni menys– i que
sobretot aconsegueixi bons resultats.
Que ho peti, vaja. Tant l’estadística
d’assistents, com la recaptació, com
la reacció agraïda dels espectadors. I
ben mirat s’entén, perquè en aquests
temps que corren el riure és com a
mínim un recurs terapèutic. | C.S.
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“En moments com aquests, cal una defensa unitària
i transversal de les llibertats i els drets personals”
Sergi Morales és el cap de llista d'En Comú Podem Mataró i l'actual
regidor d'Ocupació i Empresa a la ciutat.
Quina valoració fa de la sentència
del Procés?
És una sentència clarament injusta
perquè partim de la judicialització
d’un conflicte que s’hauria d’haver
solucionat per la via política. D'altra
banda, la condemna als líders d’entitats socials i civils assenta un precedent perillós i posa en risc drets
com el de manifestar-se i expressar-se lliurement o el de la desobediència civil. És fonamental que en
moments com l’actual hi hagi una
defensa transversal i unitària dels
drets i les llibertats personals més
enllà del fet que compartim o no el
projecte de la independència.
Què opina sobre la reacció de la
societat catalana a la sentència?
És lògic que hi hagi moltes persones

que sentin indignació, ràbia o frustració, i que sortim al carrer a manifestar-nos pacíficament en defensa
de les llibertats i de la sortida dels
polítics de la presó. Tanmateix,
estic preocupat per les mobilitzacions dels darrers dies; no crec que
ningú mínimament sensat pensi
que la violència ens pot acostar a
una solució.
Com podem sortir d'aquest
atzucac?
Si hi ha més de 2 milions de persones que aposten pel camí de la independència, però un 50% que no
hi està a favor, haurem de trobar
una sortida per la via del diàleg. En
aquest sentit, penso que necessitem anar a eleccions perquè la societat catalana pugui decidir quins

D. Ferrer

polítics s'han d'asseure a parlar.
Coneix la campanya 'Som el
80%'? Comparteix la idea que la
majoria de la població catalana
està a favor de decidir democràticament el seu futur polític?
Sí que la conec; moltes persones
del nostre espai polític s’hi van adherir. Quant a la segona pregunta,
considero que, més enllà dels percentatges, hi ha una clara majoria
social que aposta pel dret a decidir,
de forma acordada, en una consulta oficial en què tothom se senti
cridat a participar. I també que la
majoria social d’aquest país rebutja
qualsevol mena d’unilateralisme
i ens demana solucions d’ampli consens que no divideixin la societat,
sinó que ens serveixin per dialogar.

LA REVISTA DE TOT L’ALTRE ESPORT
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Agenda
UNA REVERÈNCIA
ALS CLÀSSICS
Diumenge 27 octubre
A les 12 h
Sala Clap
(c. Serra i Moret, 6. Mataró)
Anticipada: 8 €. Taquilla: 10 €.
Pack familiar (2 adults i 2 nens): 25 €.
Acostar bandes mítiques del rock als més petits
és l'objectiu del programa de concerts Xics'n'Roll.
El pròxim grup homenatjat serà The Beatles,
responsable d'èxits com Yellow Submarine,
Here Comes The Sun o Hey Jude. Totes aquestes cançons i moltes més sonaran a la Sala Clap
diumenge 27 d'octubre gràcies a la Xics'n'Roll
Band i en un format dissenyat especialment per
al públic familiar.

MÚSICA
# Mirs
Diumenge 27 octubre / 12 h
Les Esmandies. Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró)
Taquilla inversa
Concert a càrrec de la cantautora mataronina Mireia Federico
Guanyabens.
# Flamenc Íntim
Dissabte 26 octubre / 21 h
Casal l'Aliança (c. Bonaire, 25.
Mataró) / Entrades: 10 €.
Concert a càrrec d'Ezequiel Benitez
a la veu i Paco León a la guitarra.
El Flamenc torna a la nostra ciutat
de la mà de l'Associació Cultural
Cita Flamenca.
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TEATRE
# Federico García
Divendres 25 octubre / 20: 30 h
La Sala d'Argentona (pl. Nova, 15.
Argentona) / Ant.: 13 €. Taq.: 17
€. Abonament: 10 €.
Pep Tosar aconsegueix fusionar teatre, música i ball amb un alt nivell
artístic. La vida i art de Federico
Garcia Lorca reneixen en un espectacle ple d’art i emoció.
# Halloween Escola Dansa Asrai
Diumenge 27 octubre / 18 h
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró) / Entrada: 5 €.
"¿Quien anda ahí?", espectacle
de dansa, riure i por, a càrrec de
l'Escola de Dansa Asrai de Mataró.

# Litus
1, 2, 8, 9 de novembre 20.30 h /
3 i 10 de novembre 19 h
Can Gassol. Centre de Creació
d’Arts Escèniques (Pl. de la Pepa
Maca, 15. Mataró) / Entrada: 6 €.
Comèdia agredolça amb tocs de
thriller, que parla de l’amistat, de
la mort i l’amor. Una obra de Marta
Buchaca. Direcció: Pere Vàzquez.
Producció: Sala Cabanyes.
# Cenicienta
Dissabte 2 novembre / 18.30 h
Teatre Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Entrada: 10 €.
Espectacle de flamenc ple de fantasia, creat per el mataroní Carlos
Miquel amb la intenció d'acostar
el flamenc a petits i grans.
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Birdie
Espectacle multimèdia amb vídeo en
directe i manipulació d’objectes, els
ocells de Hitchcock revisitats, sentit
crític i compromís amb l’ésser humà.
De la Agrupación Señor Serrano.
Dissabte 26 octubre / 20.30 h
Teatre Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Platea: 17 €. Amf.: 14 €.

# En Santi a la Biblio
Divendres 25 octubre / 17.30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Conte i taller d’activitats plàstiques.
Organitza: Fundació el Maresme.

# Esclats de vida a la tardor:
els ocells
Diumenge 27 octubre / De 12 a
13.30 h / Can Boet - CPAN (C.
Francesc Layret, 75 Mataró)
Destinat a famílies amb nens/es de
5 a 12 anys. Per conèixer espècies
d’ocells que viuen al Maresme.

# Storytime: 'Trick or treat'
Dissabte 26 octubre / 12 h
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
L’hora del conte en anglès, a càrrec de Get It English.

# Club de Lectura en Veu Alta
Dilluns 28 octubre / 18 h
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
Club de lectura per a públic juvenil
que gaudeixi de llegir en veu alta.

# Tertúlia jove
Dissabte 26 octubre / 16.30 h
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Tertúlia jove per a lectors intrèpids,
per a nois i noies de 13 a 16 anys.

# Naturalistes
Dimarts 29 octubre / 18 h
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. d’Occitània, s/n. Mataró)
Laboratori de lectura, dirigit a nens
i nenes a partir de 7 anys.

INFANTIL I JUVENIL
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# Buc de Contes
Dimecres 30 octubre / 17:30 h
Buc de LLibres (c. de Sant Josep,
17. Mataró)
Narració del conte 'El mur al mig
del llibre', de Jon Agee.
# Un trenet menut
Dimecres 30 octubre / 17.30 h
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
La petita hora del conte, per a infants de 0 a 3 anys, a càrrec de
Mònica Torra.
# Art Time
Dimecres 30 octubre / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Conte i activitats plàstiques
"Temps de Castanyes", de Roger
Roig, il·lustrat per Hugo Prades.
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Womanhood

Aladdin
#ThePopMusical
Espectacle comèdia musical
dedicada als petits de la casa,
de La Roda Produccions.

Projecció del documental del
2018, dirigit per Beryl Magoko
(VO subtitulada en català),
sobre la mutilació genital
femenina a Kenya.

Diumenge 27 octubre / 18 h

Divendres 25 octubre / 19 h

Teatre Principal (C. Església,
45-47. Arenys de Mar)
Taquilla: 7 €. Anticipada: 6 €.

# Els Dijous a la Biblio
Dijous 31 octubre / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Conte i activitats plàstiques "La
Castanyera", adaptat per Núria
Puyuelo, il·lustrat per Cristina
Losantos.

CURSOS
# Taller muntatge d’un videojoc
Divendres 25 octubre / 18 h
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
Taller adreçat a joves de 12 a 16
anys.

XERRADES I LLIBRES
# Talking about...
Divendres 25 octubre / 19 h
Biblioteca Antoni Comas (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Tertúlia literària en anglès, "Go
set a watchman", de Harper Lee.
# Paula X. La joven con el síndrome del corazón roto
Divendres 25 d'octubre / 19 h
Abacus (La Riera, 14. Mataró)
Presentació del llibre de l'autor
Javier Joya.
# Contra Amazon
Divendres 25 octubre / 19.30 h
Dòria Llibres (C. d'Argentona, 24
Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de
l'autor, Jorge Carrión, i el periodista Vern Bueno.
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C.C. Espai Gatassa (C. Josep
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró)

# Un mar de crims
Diumenge 27 octubre / 11 h
Des de l'Ermita de Sant Simó fins
al Port de Mataró
Passejada literària pels escenaris
dels crims de ficció més mariners
de la mà dels autors de Planeta
Lletra, amb lectures i comentaris.
# Una passejada per la història
de la música
Dilluns 28 octubre / 19 h
Les Esmandies. Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró)
Taquilla inversa
Monogràfic musical "Beethoven
a Viena" sobre el compositor, a
càrrec de Rut Costa Fornaguera.
# Les set caixes. Una història
familiar sobre l’Holocaust
Dimarts 29 octubre / 18 h
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. de Can Xammar, 2.
Mataró) / Preu: 6 €.
Conferència a càrrec de l'autora
del llibre, Dory Sontheimer. Dins
el cicle "Dos llibres, dues històries
de l'Holocaust".
# La memòria de l'aigua
Dijous 31 octubre / 19.30 h
Buc de Llibres (c. de Sant Josep,
17. Mataró)
Presentació del llibre, Premi
Prudenci Bertrana 2019, a càrrec
de l'autora, Montse Barderi, i la
periodista Cristina Salad.
# Puig i Cadafalch i Josep Goday:
Un temple per a Buenos Aires

Dimecres 30 octubre / 19 h
Saló de Pedra de l'Ajuntament (c.
Gran, 61. Argentona)
Conferència organitzada per Amics
de Josep Puig i Cadafalch.

VARIS
# Ofrena floral Miquel Biada
Dilluns 28 octubre / 12:30 h
Plaça de Miquel Biada (Mataró)
Ofrena floral al monument en honor a l'impulsor del tren, Miquel
Biada, amb motiu del 171è aniversari
del primer ferrocarril a la península.
# Castanyada: Truc o Tracte
Dijous 31 octubre / De 10 a 13 h i
de 17 a 20 h / Plaça Gran i Plaça
de Cuba (Mataró)
Guanya xecs regals o obsequis al
joc del Truc o Tracte, comprant als
comerços associats de NEM. De 17
a 20 h, Pinta-Cares pels infants.

FESTES I FIRES
# Calamarenys al Mercat
Divendres 25 octubre / 20 h
Mercat municipal (Riera Bisbe Pol,
82. Arenys de Mar)
Jornada gastronòmica, on paradistes i restauradors de la vila oferiran
tapes, dolços, vi, cava i cervesa a
preus populars.
# Mataró Tren. 15a Fira Ferroviària
Dies 26 i 27 octubre / Ds. de 10
a 21 h i Dg. de 10 a 14 h
TecnoCampus Mataró-Maresme
(C. d'Ernest Lluc, 32. Mataró)
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Give'me 5!
Market on es podrà comprar
qualsevol cosa per menys de 5
euros! A més, l'espai comptarà
amb diferents foodtrucks,
música en directe i jocs familiars.

ATENCIÓ CIUTADANA

Diumenge 27 octubre / 10 a 15 h

Telèfon d’Atenció
Ciutadana

Marina Port Premià (Camí Ral,
s/n. Premià de Mar)

900 m2 d'exposició de maquetes i mòduls; espais de venda de
modelisme ferroviari i materials
de col·leccionisme; conferències,
xerrades i cinema; trenet a escala
tripulat i amb passatgers; activitats i tallers per a tota la família.
# Aplec de Sant Simó
Del 13 al 30 d'octubre
Ermita de Sant Simó (Mataró)
Divendres 25: 16 h a la Residència
El Mirador, Concert recital de cançons i eucaristia. 20 h Ermita Sant
Simó, concert Coral la Perla de
l’Havana.
Dissabte 26*: 11 h, Jocs per a infants i xocolatada. 12 h, Actuació
Castellera Capgrossos de Mataró.
20:30 h Ermita Sant Simó, Cantada
d’havaneres amb el grup Port Bo.
* Se suspenen la resta d'actes previstos
inicialment per aquest dia. Consulteu

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

Dimecres 30: 10 h, Cantada de
cançons marineres. a càrrec dels
nens i nenes de l’Escola Anxaneta.
A continuació, Cantada de cançons
marineres, per als pares, familiars
i obert a tothom.
# Fira del consum estratègic i
responsable
Dissabte 26 octubre / De 10 a 14 h
Plaça de l'Església (Arenys de
Mar)
Fira organitzada per l'entitat
Assemblea Nacional Catalana.

RUTES I VISITES
# Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 26 octubre / 12 h
Vil·la romana de Torre Llauder (c.
Castaños, 175. Mataró)
Visita guiada a les restes de la vil·la
romana de la ciutat d'Iluro.

programa definitiu: www.santsimo.cat

Diumenge 27: 9 h, Repic de campana. 12 h, Eucaristia de Sant Simó.
12:30 h pl. de l'Havana fins a l'Ermita de Sant Simó, Rebuda de la
família Robafaves, els nans i l’àliga,
pels gegants de Sant Simó. Tot seguit, Ball de Pescadors de l’Esbart
Dansaire d’Iluro. 17 h, Espectacle
infantil: Pamboli Circus. 19 h, concert del Quartet Barroc de Sant
Simó i la soprano Flavia Camacho.
Dilluns 28: 9 h, Repic de campanes. Durant tot el matí, visita a
l'Ermita de les escoles de la ciutat.
Per commemorar la diada de Sant
Simó, venda de sabres, panellets
i castanyes.
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# Vapors, fàbriques i cooperatives del Mataró industrial
Ds. 26 i Dg. 27 octubre / 11 h
Des de la Nau Gaudí (c.
Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric patrimoni històric de Mataró.
# Miquel Biada, el primer
ferrocarril
Ds. 26 i Dg. 27 octubre / 17 h
Ajuntament de Mataró (La Riera,
48. Mataró)
Recorregut guiat per visitar els
escenaris relacionats amb la vida
de Miquel Biada a la ciutat i l'arribada del primer tren l'any 1848.

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
> 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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El circ: festa, màgia
i alegria
Exposició col·lectiva de fotografies
de circ a càrrec de fotògrafs del Grup
Fotogràfic de Premià de Dalt.
Sala d'Exposicions Tres Roques (Plaça
del Canigó, 7. Mataró)
De l'1 al 30 d'octubre.

Exposicions
# Centre de Formació i Prevenció:
40 anys al servei de la comunitat
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 92.
Mataró) / Inauguració: Divendres
25 d'octubre a les 12 h.
CFP, una entitat d’iniciativa social.
# Vent
Cementiri dels Caputxins (Camí
dels Caputxins, 48. Mataró) / Fins
al 10 de novembre.
Obra escultòrica de Jordi Sans.
# Famosos i altres cosetes
Sala d'exposicions de la Fundació
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3.
Mataró) / Fins 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.
L’Associació Cultural i d’Esbarjo
Mestres del Gai Saber fa 10 anys.
# 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).
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# Elogi del malentès
Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Fins al 17 de novembre. Visita comentada 'El relat':
diumenge 27 d'octubre a les 12 h.
Col·lectiva itinerant del Programa
d’Arts Visuals de l’Oficina de Difusió
Artística (ODA).
# 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.
# Impressions d’un aficionat
Casal L'Aliança (c. Bonaire, 25.
Mataró). Fins al 3 de novembre.
Dibuixos, aquarel·les i aiguades de
l'artista Josep Serra. Organitza:
Associació Sant Lluc per l’Art.
# Cuida't les dents
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró). Fins al
30 d'octubre.
Importància de la salut bucodental.
# 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.
# 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.
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.
# 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.

# 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.
# Fake views
C.C.Calisay (Riera Pare Fita,
31. Arenys de Mar) / Fins al 27
d'octubre.
A càrrec de l'Agrupació Fotogràfica
d'Arenys de Mar.
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Gent Gran
ACTIVITATS
# Recital de poesia de la gent
gran
Dissabte 26 octubre / 18 h
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró)
Recital de poesia, amb la collaboració de l’Escola Municipal
de Música de Mataró.
# Què és la musicoteràpia?
Dimarts 29 octubre / 17 h
Casal de Gent Gran de Mataró
(Avda. Gatassa, 43. Mataró)
Conferència a càrrec d’Imma
Planas, titulada superior de música i màster en musicoteràpia.
# Classe oberta de gospel
Dijous 31 octubre / 9:30-11 h
Centre Cívic de Pla d’en Boet (c.
Juan Sebastian Elcano, 6. Mataró)
Classe oberta amb el grup de gospel Golden Gospel Choir.

CASALS
# UDP. Casal de Gent Gran Les
Santes. C. Floridablanca, 118.
Mataró. Telf: 93.790.36.72.
Activitats: taitxí (dl.-dc. 10-11 h).
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 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.

i c o n n e c ta ’ t a l a v i d a !
El nou audiòfon recarregable
amb bateria de ions de liti
AUDIÒFONS DES DE 390 €

D E M A N I V I S I TA

A PARTIR DEL 1 D´OCTUBRE NOU HORARI 9 A 20 HR

AL NOSTRE CENTRE

93 799 98 92
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CENTRES AUDITIUS DE QUALITAT

Rda. Prim, 67- 69 www.onacustica.net
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DEL 25 AL 30 D'OCTUBRE DEL 2019

EN LLOC D'HONOR
El Futsal Aliança supera el Manresa i se situa en el segon lloc de la
2a B en plaça de "play-oﬀ" d'ascens
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MINUT ZERO

Opinió

Gisela Ferrer
PERIODISTA

Colors que ens identifiquen a totes
El Boet Mataró se suma al rosa

Agenda
Casa
WATERPOLO Div. Honor Masc.
QUADIS CNM - BARCELONETA

. foto : m.navarro

Dissabte 26 | 12:45 h | Complex Joan Serra

El cap de setmana passat, els dos sèniors del Boet Mataró, el femení i el
masculí, van aparcar el taronja i per
vestir-se de rosa en els seus respectius partits jugats a l’Eusebi Millan
el dissabte (Advisoria) i el diumenge
(Mataró Parc). A més, les samarretes amagaven un altre detall: a l’esquena dels jugadors i jugadores s’hi
podia llegir el cognom de les seves
mares. Una acció duta a terme al
voltant de la commemoració del Dia
Mundial Contra el Càncer de Mama
(19 d’octubre), com a mostra de suport en la lluita d’aquesta malaltia.
Ja s’ha parlat, per activa i per passiva, de la gran eina que és l’esport en l’àmbit social, més
enllà de l’activitat física i la
competició. I en aquest
cas, el club mataroní ha
optat per sumar-se a una
causa relacionada amb la
salut. Utilitzant
la visibilitat que
tenen dos equips a LF2
i a EBA, han aconseguit tenyir la jornada
de rosa, deixant de
banda el color que

El Personatge

identifica el club per un altre, el que
tothom identifica amb la campanya
de sensibilització del càncer de mama.
Si mirem els percentatges, està
clar que les majors perjudicades per
la malaltia són dones (breastcancer.
org apunta que menys de l’1% dels
casos de càncer de mama els pateixen
els homes). Es tracta del tumor més
freqüent en les dones occidentals i el
qual, segons l’Associació Espanyola
Contra el Càncer (AECC), patiran 1 de
cada 8 dones al llarg de la seva vida.
És per aquests números que estem
més acostumats a veure la reivindicació de la malaltia des de la vessant
femenina, però no s’ha d’oblidar que
totes aquestes dones són mares, filles,
germanes, parelles o simplement amigues. Per això, el que més m’agrada no
és només que el club aposti per visibilitzar aquest tipus de tumor, sinó que
ho faci des de tots dos equips, el femení i masculí. Aplaudiments pel Boet.
Més enllà de la visibilitat, per
cert, també es van recaptar fons
(més de 200€) destinats a l’Associació Maresme Oncològic el
diumenge, dia de la presentació
del club, amb donatius i venda de
merchandising.

CHARLY GIRALT

entrenador uem germans homs

FUTBOL SALA 2a Divisió Fem.
FUTSAL - INTERSALA ZARAG.

Dissabte 26| 18 h | Pav. Teresa M. Roca

FUTBOL SALA 2a Divisió B
FUTSAL ALIANÇA. - SALOU

Diumenge 27 | 12 h | Pav. Teresa M. Roca

VOLEIBOL 2a Cat. Femenina
CV MATARÓ - SANT JUST B

Dissabte 26 | 17:45 h | Pav. Euskadi

HOQUEI PATINS Nac. Cat. Fem.
CH MATARÓ - LLORET

Dissabte 26 | 18:30 h | Pav. Jaume Parera

FUTBOL 1a Catalana
CE MATARÓ - SABADELL NORD

Diumenge 27 | 17 h | Municipal Centenari

FUTBOL 2a Catalana
UD MOLINOS - PREMIÀ

Diumenge 27 | 12 h | Mpal. V.Alegre Molins

FUTBOL 2a Catalana
LA LLÀNTIA - MATARONESA

Diumenge 27 | 10:30 h | Mpal. La Llàntia

HOCKEY HERBA 1a Cat- Mas.
ILURO HC - PEDRALBES

Diumenge 27 | 12:30 h | Mpal. Hockey

RUGBI Prèvia Div. Honor Cat.
RC MATARÓ - SPARTANS GRAN.

Diumenge 27 | 12 h | Mpal. Camí del Mig

RUGBI Copa 3a Catalana Fem.
RC MATARÓ - CARBONERES

Dissabte 26 | 19:30 h | Mpal. Camí del Mig

BÀSQUET Lliga EBA
UE MATARÓ - CASTELLDEFELS

Diumenge 27 | 18 h | Palau Josep Mora

Staff el

tot

Esport

Suplement col·leccionable
d'informació esportiva
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Telèfon: 937 907 098
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redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com

Parlem amb l'entrenador de la
UEM, que porta quatre victòries
seguides a lliga EBA
Llegeix l'entrevista completa a www.totmataro.cat
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FUTBOL SALA

2a divisió B
Gran inici del masculí

El Futsal Aliança Mataró guanya
i s'estableix a la zona alta

Classificació
Hospitalet, 136; FUTSAL ALIANÇA
MATARÓ 15; La Unión, 13; CN Sabadell,
Barceloneta i Lleida, 12; Martorell, Denia
i CE Sabadell, 9; Calvià, 8; Manresa i
Pallejà, 6; Ripollet, Cerdanyola i Salou, 4;
Santa Coloma, 0.
7a jornada (26 i 27 d'octubre)
Diumenge a les 12.15 h, el Futsal Mataró
rep el Salou al Teresa Maria Roca.

2a divisió Fem.
Continuen sense guanyar
Classificació
Esplugues i Elx, 15; Intersala, 13;
Eixample, Hospitalet i Castelldefels,
8; Cervera, Ripollet i César Augusta,
7; Caldes, 6; Almassera, 5; Castelló, 4;
La Concordia, 3; Red Stars i FUTSAL
ALIANÇA MATARÓ, 1; València, 0.
6a jornada (26 i 27 d'octubre)
Dissabte a les 18 h, el Futsal Aliança rep un
dels millors equips de la lliga, l'Intersala,
també d’Aragó.

3a Divisió Nacional
L'SPALL Ciutat de Mataró
se situa líder
L'SPALL Ciutat de Mataró va tornar a
guanyar diumenge davant La Unión. Els
mataronins han començat la temporada
llançats cap a la victòria, fet que els situa
en primera posició (empatat a punts amb
el Vacarisses). Als locals els va costar
entrar en partit i van arribar al descans
amb un resultat negatiu (0-2). Però el
bon joc de la segona part va aconseguir
capgirar el marcador, amb gols de Capilla
i dos d'Adri De Gea. Les parades finals de
Pol Piñol van fer que finalment la victòria
es quedés a casa (3-2).
6a jornada (26 i 27 d'octubre)
Diumenge a les 17 h, els mataronins es
desplacen fins a Caldes de Montbui.
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Bon inici dels d'Albert Sabaté. | d. ferrer

El Futsal Aliança va sortir molt endollat
en el partit, sumant tres dianes en els
primers 4 minuts amb Donadeu, Tolrà
i Del Barco com a autors dels gols. Els
minuts següents, Isaac va haver d’actuar sota els pals, però Eric Castillo, del
conjunt visitant, colava el 3 a 1. Un parell
de minuts més tard, Donadeu tornava
a marcar després d’una bona circulació
de pilota (4-1). Abans d'arribar a la mitja
part, la duresa del joc va augmentar i
el porter manresà va ser expulsat per
unes mans fora de l’àrea. Rafita, en el
xut de la falta, feia pujar el 5 a 1.
A la represa, els dos conjunts van

7
4

FUTSAL ALIANÇA
MANRESA

ALIANÇA MATARÓ: Isaac, Paquito, Del
Barco (1), Soler, López (1), Novo, Joel, Llibert,
Campàs, Rafa (1), Donadeu (3) i Tolrà (1).

alternar-se el domini de pilota, però
Donadeu convertia un altre gol pel hattrick (6-1). Quan restaven 9 minuts, els
manresans van canviar la dinàmica del
partit i amb el porter-jugador aconseguien sumar 3 gols consecutius. Al minut 37, el marcador senyalava un 6 a 4.
Després d’un temps mort, els mataronins
van reaccionar i López va sentenciar el
partit amb un gol de camp a camp (7-4).

El femení del Futsal Aliança Mataró
torna de Saragossa amb derrota
5
1

CÉSAR AUGUSTA
FUTSAL ALIANÇA

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

Darrer partit a casa. | d. ferrer

El Futsal Aliança va sortir a pels tres
punts, mostrant-se còmodes amb la pilota i obligant l’equip aragonès a baixar
la pressió imposada d’inici. El domini,
però, no es reflectia en el marcador, i
les locals es van avançar aprofitant la
sortida de la portera mataronina Naima.
Poc després, contestava Cayuela amb

l’empat. Quan faltaven dos minuts pel
descans, un temps mort demanat pel
César Augusta va trencar el ritme visitant, marcant la segona diana de rebot.
A la represa, les mataronines seguien
generant ocasions però topaven amb la
portera local (jugadora de la selecció
espanyola) i la manca d’encert. Quan
faltaven 6 minuts pel final, el que podia
arribar a l’empat va acabar sent un 3 a
1. Un cop dur per les dones entrenades
per Nicky Dedeu, que van desfer-se i van
acabar encaixant dos gols més (5-1, final).
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VARIS

El Futsal Aliança s'acomiada de
la Copa del Rei

Varis...
RUGBY. L’equip del RC
Mataró rep l’Spartans
En la 3a jornada de la Fase Prèvia de
la Divisió d’Honor Catalana l’equip
del Rugby Club Mataró rebrà aquest
diumenge a les 12 hores l’equip de
l’Spartans de Granollers, que és un dels
punters de la classificació.
El dissabte a les 19:30 l’equip femení rebrà el Carboneres de Terrassa en partit
de la Copa Catalana de 3a.

L'equip de l'Aliança Mataró fotografiat a Alacant. | cedida

Els mataronins van perdre
davant del Futsal Ibi d'Alacant
per 3 a 2
El sènior A masculí del Futsal Aliança
Mataró va viatjar el dimecres fins a Ibi
(Alacant) per jugar la primera eliminatòria de la Copa del Rei en la història
del club.
El partit va iniciar amb domini mataroní, però els jugadors entrenats per
Albert Sabaté no estaven fins de cara
a porteria. Els locals pressionaven amb
transicions perilloses, i feien pujar l'1
a 0 després d'un córner. El Mataró
seguia intentant trobar el gol, però el
porter local aturava les opcions dels
vermells, i feia embogir la graderia,
que estava plena. Abans d'arribar a la

mitja part, fruit d’una bona triangulació dels rivals en transició, arribava el
2 a 0 amb gol al segon pal.
A la represa, el domini visitant encara es va accentuar més però la pilota
seguia sense voler entrar i el temps
passava. Quan restaven només 6 minuts, Oriol López va entrar la pilota per l'escaire després d'una falta.
Minuts més tard, arribava el tercer
gol local de transició, fent sumar el 3
a 1. Quedaven només dos minuts i mig
pel final. López de nou, va convertir un
penal per col·locar el 3 a 2 al marcador,
però ja no hi havia temps per a més. El
Futsal va quedar eliminat de la Copa
del Rei, mentre la grada local embogia
i celebrava la continuació dels seus.

TAEKWONDO. CD Tonbal
el club amb més medalles
en el Campionat de
Catalunya de Promoció i
d’Elit de base.
El passat diumenge 20 d’octubre es
va disputar al poliesportiu de la Mar
Bella de Barcelona el Campionat de
Catalunya d’Elit infantil i cadet i el de
Promoció Infantil i Adult. El CD Tonbal
va obtenir 33 medalles, sent el club amb
més medalles del campionat, i Hwarang
Mataró 12.
En el campionat d’elit cal destacar per
part de Tonbal les medalles d’or de Eric
Castro, Wail Eddehbi i Pep Iglesias, i dels
trios formats per Ariana Larrosa, Abril
González i Judith Gómez i també per Pep
Iglesias, Leo Monferrer i Asier Rosco.
I per part de Hwarang en cadets, l’or
d’Iris Vilardaga en cadet i del trio format
per Iris Vilardaga, Eva Maderuelo i Paula
Luque.

El Quadis de tennis taula continua sense estrenar-se

El partit va començar amb derrota de Ramos. | daniel ferrer

Va caure 3-4 davant del Borges
B en el partit de dobles de
desempat
Aquesta temporada les coses no estan funcionant bé per al Quadis CN
Mataró de tennis taula, que en les tres
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temporades anteriors ha disputat la
fase d'ascens a la Superdivió Estatal.
Potser el calendari no ha ajudat i l'equip
mataroní ha encadenat tres derrotes
consecutives a l'inici de la competició en la Divisió d'Honor i es troba en

solitari a la cua. En el partit disputat
el diumenge passat l'equip de Flora
Khassanova va perdre per 3 a 4 contra el Borges B, que es va imposar en
guanyar el decisiu partit de dobles.
Xavier Peral va guanyar dos individuals i Arnau Pons un, mentre que
Yordi Jason Ramos aquesta vegada
no va puntuar. La decisió final va anar
al partit de dobles en el qual Peral i
Pons no van poder superar Vilardell i
Andrade.
El pròxim cap de setmana el Quadis
CNM té un desplaçament llarg i complicat a terres murcianes i alacantines
per disputar tres partits a Cartagena
(dissabte matí), Elx (dissabte tarda)
i Múrcia (diumenge matí). A veure si
arriba la primera victòria.
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HOQUEI PATINS

OK LLIGA Plata Nord
Comencen des de baix

El CH Mataró no pot començar bé
en la visita d'un dels gallecs

1a jornada (19 d'octubre)
Deportivo Liceo B - Vilafranca ............2-2
CH MATARÓ - Compañía de María ...3-4
Oviedo Booling - Arenys de Munt .....2-3
Alpicat - Dominicos ...............................4-7
Manlleu - Tordera ....................................5-1
Vilanova - Jolaseta .................................2-2
Classificació
Manlleu, Dominicos, Compañía de
María i Arenys de Munt 3; Jolaseta,
Liceo B, Vilafranca i Vilanova 1; Oviedo,
MATARÓ, Alpicat i Tordera 0 punts.

Derbi a Tordera per intentar
sumar els primers punts
Aquest dissabte a les 19:45h els mataronins juguen el primer derbi maresmenc
de la temporada, a un pavelló, el del
Tordera, on s'acostumen a viure partits
intensos i calents tant a la pista com a
la graderia. A més els dos equips van
començar amb derrota i segur que
tenen ganes de començar a sumar. Les
dues darreres temporades s'hi ha pogut
guanyar, per 2-3 i 1-3.

LLIGA NAC. Cat.Fem.
Segueixen a la part alta
de la taula
6a jornada (20 d’octubre)
Vila-sana B - Vilanova B .............suspès
Lloret - Reus Deportiu .....................0-2
Vilassar - CH MATARÓ ................... 0-0
Bigues i Riells B - Igualada ................1-3
Classificació
Igualada 14; Lloret 12; MATARÓ 9; Reus
Deportiu 7; Vilanova B i Vilassar 6;
Bigues i Riells B 4; Vila-sana B 3 punts.

S'acaba la primera volta

Aquest dissabte a les 18:30 el Mataró
rep al Lloret, que tot i la derrota
d'aquesta setmana passada ha fet un
bon inici de competició i es troba en
segon lloc, per sota de l'Igualada. Fins
ara les mataronines sempre han guanyat a l'equip de La Selva, la temporada
passada per 7-2 i l'anterior per 4-3, amb
victòries també a pista contrària, però
sembla ser que s'han reforçat, ja que
els seus resultats són molt millors. Per
tant, no val a badar per poder sumar el
cinquè partit sense perdre.
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Estrena sense premi. | d. ferrer

Els d'Albert Larrea, sempre a
remolc, van tenir l'empat a tocar
als darrers instants
Per estrenar la renovada OK Lliga
Plata, el CH Mataró rebia un dels tres
equips de A Coruña als que s'enfrontarà aquesta temporada, però no va
poder fer-ho amb victòria. El partit ja
va començar malament, ja que gràcies
a un penal els gallecs van poder avançar-se en el marcador. Nou minuts més
tard, Cantero va aconseguir empatar
el marcador gràcies a una jugada d'estratègia, però llavors l'equip visitant
va saber aprofitar dues errades individuals locals per posar-se 1-3 abans
del descans.
A la segona meitat el Compañía
de María es va aconseguir posar 1-4,

3
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CH MATARÓ
COMPAÑÍA DE MARÍA

CH MATARÓ: Sergi Grané, Gerard
Cusachs, Eric Florenza, Oriol Lladó i Erik
Gual equip inicial; Alex Cantero (3), Bernat Romero, Guillem Carbonell, Conrad
Xicota i Martí Almerich (ps).

deixant el partit molt complicat pels
interessos locals a falta de menys de
9 minuts pel final. Tot i això, llavors el
Mataró va tirar de coratge per anar a
buscar el partit, aconseguint posar-se
3-4 amb dos gols més de Cantero al tram
final. Els mataronins fins i tot van tenir
alguna ocasió clara per poder fer l'empat i salvar un punt com a mínim, però
finalment no va poder ser, i aquesta
temporada la primera derrota arriba
molt més d'hora, ja que la passada no
va perdre fins a la segona volta.

Empat en el derbi maresmenc
0
0

CH VILASSAR
CH MATARÓ

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

Les mataronines ja sumen
quatre partits seguits sense
caure derrotades
Partit molt espès, amb el Vilassar fent
que el ritme de joc fos molt baix, i
encomanant-lo al CH Mataró. Hi va

haver-hi poques ocasions clares pels
dos equips, tot i que les mataronines
van desaprofitar una falta directa al
minut 5.
A un minut i mig del final va arribar
la jugada polèmica del partit, amb un
gol fantasma del Mataró que l'àrbitre
no concedeix, i les protestes suposen
una blava i falta directa pel Vilassar.
Lladó evita el gol local, però les de
Castellsaguer van haver de jugar amb
una menys fins al final del partit, podent aguantar l'empat.
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WATERPOLO

Victòria fàcil per mantenir el
lideratge per golaverage

Div.Honor Fem.
EL CN Mataró és líder
3a jornada (19 octubre)
Catalunya - CN MATARÓ ...................6-19
Terrassa - Boadilla .................................17-1
Rubí - EWP Zaragoza ...........................14-6
Mediterrani - Sant Feliu......................19-9
Sant Andreu - Sabadell .......................6-19

Classificació

CN MATARÓ i Sabadell 9, Mediterrani,
Sant Feliu, Sant Andreu 6; Rubí i Terrassa 3, Catalunya, Boadilla, Zaragoza 0.
Partit recent de Copa contra el Catalunya.| df

L'equip mataroní es va mostrar
molt superior a un equip que
debuta a la Divisió d'Honor
L’equip femení del CN Mataró va aconseguir un triomf fàcil a la piscina del
CN Catalunya, equip debutant a la
màxima categoria estatal aquesta temporada, i d’aquesta manera continua
líder amb el ple de punts i superant el
CN Sabadell pel golaverage general.
L’equip de Marina Zablith va guanyar tots els parcials de forma clara
deixant palesa la seva superioritat. Cal
destacar la col·laboració golejadora de

6 CN CATALUNYA
19 CN MATARÓ
CN MATARÓ: Lorene Derenty i Blanca
Colominas porteres; Laura Vicente (3),
Helena Lloret (3), Anna Gual, Brigitte
Games (2), Irene González (2), Clara
Cambray (1), Cristina Nogués (1), Marta
Bach (2), Maria Bernabé (2), Anni Espar
(2), Queralt Bertran (1).
PARCIALS: 0-3, 2-4, 2-7, 2-5.

les jugadores més joves de la pedrera,
que van pujant el seu nivell de forma
important al costat de les grans figures que tenen al costat.

No van tenir cap mena d'opció
10 CN SABADELL
7 QUADIS CN MATARÓ
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Div.Honor Masc.
Els vuit catalans a davant
4a jornada (19 octubre)
Sabadell - QUADIS CN MATARÓ ....10-7
Echeyde - Catalunya ............................9-10
Barceloneta - Canoe ............................ 16-5
Sant Andreu - Navarra ........................10-7
Mediterrani - Terrassa ..........................9-11
Catalunya - S.Andreu (endarrerit) .. 10-12

Terrassa 10; Barceloneta 9, CN Barcelona 7; Sabadell, Mediterrani, QUADIS
CNM, Sant Andreu, Catalunya 6; Canoe
3; Tenerife i Navarra 0.

Visita de l'intractable
Barceloneta

PARCIALS: 2-2, 4-1, 3-1, 1-3.

El Quadis CNM va encadenar la segona derrota consecutiva a la lliga a
Sabadell, mentre ja té posada l'atenció
en els quarts de final de l'Eurocup, que
ja s'acosten, contra l'Oradea romanès.
El Quadis, va sortir molt concentrat i va fer un bon molt inici i resolent bé dues jugades d’home de més
es va posar amb un 0 a 2 favorable.

L'equip del CN Mataró jugava el
dimecres al migdia (sense que puguem
donar el resultat quan tanquem l'edició)
contra el Terrassa, un equip molt reforçat i amb jugadores de gran qualitat
com Bea Ortiz, Leitón o Pili Peña, que
pot donar la sorpresa si l'equip no està
al màxim nivell.

Classificació

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

El Quadis va resistir el primer
quart i va maquillar el resultat
en l'últim

Jugaven el dimecres passat
contra el Terrassa

Va reaccionar l’equip local, empatant
abans del final del primer quart igualat.
Després l’equip local, reforçat
aquesta temporada, va posar la directa i no va donar cap opció al Quadis,
que es va passar més de 10 minuts
sense marcar. L’equip sabadellenc va
fer un parcial de 5 a 0, i la diferència
va arribar a ser de 6 gols (9-3).
Només en el darrer quart l’equip de
Beto Fernàndez va poder guanyar un
parcial davant un equip local ja relaxat.

Aquest dissabte (12:45 h) el Quadis rep
la visita del campió i favorit de totes les
competicions que es disputen a casa
nostra, l'Atlètic Barceloneta, un equip
que està per damunt de tots els altres
de la lliga. No és líder perquè té un
partit menys jugat.
Serà l'últim assaig del Quadis per a
l'anada dels quarts de final de l'Eurocup
que disputarà la setmana següent a
Oradea (Romania).
Fa dues temporades el Quadis va
aconseguir empatar a 8 gols, però la
temporada passada l'equip mariner ho
deuria tenir ben present i va guanyar
per un contundent 2-10.
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)

Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

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

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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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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HANDBOL

Plata Estatal Fem.
El Morvedre líder solitari

No poden amb el campió de la
temporada passada

6a jornada (19/20 octubre)
JH MATARÓ - Sant Quirze ...............22-23
Elda - Sant Joan Despí ...................... 28-22
Agustinos Alicante - Gavà...............22-24
Morvedre - Sant Vicenç ....................33-26
Amposta - Puig d'en Valls .................. sus.
Mislata - Castelló ..............................25-29
Leganés - La Roca...............................24-18

Classificació
Morvedre 12; Sant Vicenç 10; Castelló i
Sant Quirze 9; Elda (-1 ) 8; S.Joan Despí
6; Mislata, JH MATARÓ, Leganés (-1),
Amposta (-1), Gavà 4; La Roca, Puig d'en
Valls (-1) i Agustinos Alicante 2.

A retrobar-se amb el triomf

El dissabte (20 h) l'equip de Jordi Rubí
juga a Sant Joan Despí on va guanyar-hi
la temporada passada per 22-24.

1a Estatal Masc.
En queden dos a dalt
5a jornada (19/20 octubre)
Sant Quirze - Palautordera ............35-26
La Roca - JH MATARÓ ......................33-27
Sant Esteve Palaut. - OAR Gràcia ... 27-31
Esplugues - Montcada....................... 35-27
Poblenou - Banyoles ......................... 36-28
Granollers B - Sant Vicenç ..............30-20
SE Sesrovires - S.Martí Adrianenc ..31-41
Sant Cugat - S. Joan Despí .............. 30-25

Classificació

Ona Muñoz va poder fer l'empat. | d. ferrer

L'equip local va fer una gran
primera part
El Joventut Synergie tenia un compromís complicat davant del campió
de la temporada passada, i va fer una
gran primera part, però es va acabar
enfonsant en la segona part en la qual
només va poder marcar 7 gols.
L’equip local va dominar la primera
part, davant un dels equips amb millor defensa de la Divisió Plata, i va
arribar al descans tres gols amunt en
el marcador.
A l’equador de la segona part el
Joventut encara anava per davant (1918). Però en els últims 15 minuts les de

22 JH MATARÓ SYNERGIE
23 SANT QUIRZE
JOVENTUT SYNERGIE: Noemí Pérez,
Lídia Bentkib, Laia Argelic porteres; Ona
Muñoz (2), Zara Verdugo, Clara Poo
(4), Sandra Fargas (7), Judith Molins (3),
Maria Murillo (4), Maria Muñoz, Adrian
Murillo, Berta Vives (1), Alisa Forné (1),
Clàudia Grajal.
PARCIALS CADA 5': 4-2, 6-5, 8-6, 9-8,
12-10, 15-12 descans; 16-15, 17-17, 19-18, 2019, 21-21, 22-23.

Jordi Rubí només van poder marcar 3
gols. Les vallesanes van aprofitar una
doble exclusió local fer un parcial de
0 a 2, es van posar per davant i ja van
estar més serenes al tram final.

Sant Martí Adrianenc i Sant Quirze 10;
Granollers B 9, OAR Gràcia 8, Sant Esteve Palautordera, La Roca, Esplugues,
Poblenou 6; Montcada 5, Sant Cugat, S.
Joan Despí 4; JH MATARÓ, Sesrovires i
Palautordera 2; S. Vicenç i Banyoles 0.

Tercera derrota seguida

Tornen a desplaçar-se

JH MATARÓ: Bassory Tandian i Guillem
Juvinyà porters; Pablo Vela (5), Manel
Núñez (1), Jaume Pujol (3), Jan Bonamusa
(2), Dani Aguilera (2), Bernat Muñoz
(3), Àlex Bosch (1), Max Ansón, Mario
Martínez (8), Bernat Bonamusa (2), Joan
Gascón.

El JH Mataró juga el diumenge (12:30 h)
a Sant Esteve de Palautordera. La temporada passada victòria per 22-32.

ALTRES RESULTATS

1a Cat. Fem: Maresme - Les Franqueses
18-26; 2a Cat. Mas: S.Est. Palautordera
B- JHM B 26-28; Maresme Llav. - Manyanet B 24-24. 3a Cat. Mas.: Maresme
LLav. At.- Salou 18-25; 4a Cat: Aula BLaietà Arg. 17-26.
1a Cat.Juv: JHM - Vilanova 40-27; 1a Cat.
Inf.: S.M.Voramar - JHM 16-42; 1a Cat.
Juv. Fem: Tàrrega - JHM 19-27; Lliga Cat.
Cadet Fem: JHM - Ascó 18-31; Lliga Cat.
Inf. Fem: JHM.- Ribes 29-12.
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33 BM LA ROCA
27 JOVENTUT MATARÓ

PARCIALS CADA 5':3-2, 4-4, 6-4, 9-5, 128, 15-11 descans; 19-13, 22-17, 25-19, 28-22,
31-23, 33-27.

L’equip masculí del Joventut no va tenir
cap opció de repetir el triomf aconseguit la temporada passada a La Roca.
L’equip mataroní continua acusant molt
les baixes, sobretot en l’aspecte defensiu i els roquerols van dominar el partit
de forma força còmoda.

Bon partit de Mario Martínez. | arxiu

El marcador només va estar igualat
en els deu primers minuts, però a partir
d’allà la diferència va anar augmentant
a poc a poc. Al descans la diferència era
de quatre gols i el matx va quedar decidit abans de l’equador de la segona part
quan l’equip local va fer un parcial de 4-0
fent pujar la diferència fins als vuit gols.
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El Mataró Parc Boet torna a
degustar la victòria

EBA (C-A)
Escalant posicions
5a jornada (19 i 20 d'octubre)
Martinenc - ARENYS .....................107-103
Calvià - Vic ...........................................81-87
Alfindén - Martorell ..........................86-56
M. PARC BOET - Sese ........................93-85
Igualada - Maristes Ademar ............ 74-71
Andorra - Almozara ..........................68-76
Esparreguera - Quart ........................67-73

Romero, MVP de la jornada. | m.navarro

Els mataronins van signar un
gran últim quart davant el Sese
El Mataró Parc Boet va sumar la seva
segona victòria davant del Sese. Al primer quart, els visitants fan sortir més
entonats, però el Boet seguia ben de
prop al rival en el marcador (21-26, 10').
Al segon període, es van intercanviar
els papers, i van ser els mataronins els
qui van sumar més punts, aconseguint
empatar el partit (47-47, 20').
A la represa, el conjunt dirigit per
Alberto Peña va ensopegar en atac. En el
tercer quart, el Boet va anotar 14 punts,
mentre que el Sese es mantenia regular
amb 21 punts. D’aquesta manera, els locals es col·locaven 8 punts per sota (61-68,

93 MATARÓ PARC BOET
85 SESE
M. PARC BOET: Puig (16), Merino
(3), Aza (2), Francisco (3), Romero (28)
–cinc inicial– Castro (8), Duran (2),
Rubio (18), Gómez (13).
PARCIALS: 21-26, 26-21, 14-21, 32-17.

30'). L’últim quart, en canvi, es va girar
la truita. Els mataronins van sumar 32
punts en els últims 10 minuts, capgirant
el marcador i emportant-se la victòria.
Romero va ser el millor del partit, amb
28 punts i 15 rebots (44 de valoració), i
també l'MVP setmanal d'EBA. Rubio, amb
5 triples, 8 rebots i 6 pilotes recuperades,
també va tenir un paper destacat en la
victòria (28 de valoració).

La UEM Germans Homs torna a
guanyar i se situen segons

Classificació: Igualada i Vic, 10; Quart,
9; Sese, Martinenc i Maristes, 8; Alfindén,
Andorra, M. PARC BOET i Almozara, 7;
Calvià, Esparreguera, ARENYS i Martorell, 6.
6a jornada (26 i 27 d'octubre)
Diumenge a les 18 h, el Mataro Parc Boet
jugarà a domicili enfront del Martorell.

EBA (C-B)
Gran inici de la UEM
5a jornada (19 i 20 d'octubre)
JAC Sants - Salou ............................... 68-55
Sant Adrià - Olivar .............................97-73
Cornellà - Valls .................................... 81-55
Badalonès - Roser .............................89-78
Barberà - UEM G. HOMS .................65-72
Castelldefels - Mollet ........................76-77
Tarragona - Palma .............................98-76
Classificació: Tarragona, 10; UEM G.
HOMS i Salou, 9; Sant Adrià, Cornellà,
Badalonès, Mollet i Valls, 8; Castelldefels,
Sants i Barberà, 7; Roser, 6; Palma i Olivar, 5.
6a jornada (26 i 27 d'octubre)
Dissabte a les 18 h, nou partit al Josep
Mora on la UEM Germans Homs rebrà
el Castelldefels.

65 BARBERÀ
72 UEM GERMANS HOMS
M. PARC BOET: Solé (14), Viñallonga
(10), Cabrera (14), Touré (4), Traver (9)
–cinc inicial– Rodríguez, Ventura (3),
Ariño (18), Cánovas.
PARCIALS: 13-17, 14-20, 20-17, 18-18.
Alegria a la banqueta unionista. | UE Mataró

La UE Germans Homs va sumar la
seva quarta victòria consecutiva, la
qual va fer pujar els grocs fins a la
segona plaça en la classificació. La
primera part va ser clau per a la victòria mataronina. Els unionistes van
estar efectius en atac, i van aconseguir
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deixar el rival a menys de 15 punts per
període. Gràcies a això, els visitants
arribaven a la mitja part amb un coixí
de 10 punts de diferència (27-37, 20').
A la represa, el Barberà va sortir més
fort de cara a cistella, i inclús van ser superiors als de Mataró en el tercer quart,

però el marcador seguia sent positiu pels
grocs (47-54, min. 30). L’últim quart va
ser el més igualat (parcial 18 a 18), però
els mataronins van saber aguantar la
diferència de punts. La regularitat de
la UE Mataró durant tot el partit va fer
que l’equip tornés a casa amb la victòria
sota el braç.
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Lliga Femenina 2
Oportunitat per sumar

L’Advisoria Boet es veu superat
a l’Eusebi Millan

3a jornada (19 i 20 d'octubre)
Granada - Gran Canària................... 59-95
Ardoi - Barça....................................... 60-53
Claret - Magec Tías ........................... 76-52
ADVISORIA BOET - GEiEG ............ 40-50
Lima Horta - Múrcia ..........................72-56
Sant Adrià - Almeria ..........................68-71
Segle XXI - Unicaja ............................ 66-63
Classificació: Ardoi i Lima Horta, 6; Sant
Adrià, Barça, GEiEG, Gran Canària, Claret i
Segle XXI, 5; Múrcia, Almeria i ADVISORIA
BOET, 4; Unicaja, Granada i Magec Tías, 3.
4a jornada (26 i 27 d'octubre)
Diumenge a les 16 h, el Boet Mataró juga
a Tías (Lanzarote) un partit important on
poder sumar els 2 punts.

Copa Catalunya
Derbi maresmenc

4a Jornada (19 i 20 d'octubre)
Hospitalet - Joviat ............................. 76-62
UEM C. PONCE - Almeda................66-70
Cerdanyola - Roser............................ 42-56
Viladecans - Grup Barna.................. 79-45
Draft - PREMIÀ .................................. 68-72
Valls - Lleida .......................................47-76
Igualada - Sant Adrià .........Ajornat: 01/12
Classificació: Viladecans, Lleida i Almeda,
8; Grup Barna, 7; Sant Adrià i Roser, 6;
PREMIÀ, Hospitalet, Joviat i Draft, 5; UEM
C. PONCE, Cerdanyola i Valls, 4; Igualada, 3.
5a jornada (26 i 27 d'octubre)
Dissabte a les 17.15 h, la UEM es desplaça
a Premià de Mar.

Ruano des de mitja distància. | d. ferrer

El partit va estar marcat per la
poca inspiració ofensiva de tots
dos conjunts
L’Advisoria Boet rebia dissabte el GEiEG
UniGirona. A l’Eusebi Millan es va viure
un partit molt fluix i irregular ofensivament per part de tots dos equips.
Tot i que amb poques cistelles, l’equip
de Jordi Vizcaíno començava el partit
col·locant-se per davant en el marcador,
gràcies al fet que el rival només n’havia
sumat 3 (10-3, 10’). El segon quart va ser
més igualat (període de 13 a 14), però
les de Mataró mantenien la diferència
del primer quart (23-17, 20’).
Al tercer quart, el partit va fer un gir.
L’Advisoria va anotar només 3 punts,
mentre que les gironines en van entrar
16, capgirant el marcador i agafant certa
distància (26-33, 30’). L’últim quart, les

40 ADVISORIA BOET
50 GEiEG UNIGIRONA
ADVISORIA BOET MATARÓ: Tejedor,
Checa (3), Arbizu (8), Ruano (21), Hartmann (6) –cinc inicial– Murat, Camps (2),
Urbano, Arias, Rueda, Villa.
PARCIALS: 10-3, 13-14, 3-16, 14-17

mataronines no van aconseguir superar el resultat en contra i van acabar
perdent davant el GEiEG (40-50, final).
L’Advisoria Boet tanca una jornada
amb molts problemes ofensius. Olga
Ruano, amb 21 punts, va anotar la
meitat dels punts totals de l’equip i
va ser la millor jugadora del partit (26
de valoració). Però per contra, fins a
6 jugadores del conjunt mataroní no
van anotar ni una cistella, i també 6
jugadores van acabar el partit amb
valoració negativa.

La UEM Construtoni Ponce no veu la llum
66 UEM C. PONCE
70 ALMEDA
UEM C.PONCE: Ortiz (16), Cuní (1),
Casals (6), Coll (13), Magriña (11) –cinc
inicial– Molina (5), Cejudo (3), Martínez
(8), Moya (3).
PARCIALS: 12-18, 20-19, 19-16, 15-17
Derrota al Josep Mora. | D.Ferrer

La UE Construtoni Ponce va iniciar el
partit a remolc de l’Almeda. Coll i Casals
mantenien les grogues en la lluita en
el marcador, però un parcial d’1 a 5 en
l’últim minut va situar les mataronines
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6 punts per sota (12-18, 10'). A l’inici del
segon quart, les visitants van arribar a
superar la barrera dels 10 punts (12-23,
12'). Al llarg del quart, les unionistes
van créixer en atac i van anar reduint
les distàncies, fins a situar-se a només

un punt després d’un triple d’Ortiz (3233, 19'). Però l’Almeda va contraatacar
i la mitja part arribava amb certa diferència (32-37, 20').
A la represa, dos triples gairebé seguits d’Ortiz feien capgirar el marcador
(42-41, 25'). A partir d’aquí, l’estira-iarronsa es va mantenir fins a pràcticament al final del partit (61-61, 37').
Les grogues van tenir opcions fins a
l'últim minut (66-68, 39'), però el triple de Casals no va voler entrar. Tot
seguit, dos tirs lliures van sentenciar
el partit, amb victòria visitant.
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Empat sense gols en el derbi
local de Segona Catalana

2a CATALANA
Sant Pol està imparable
7a jornada (20 octubre)
Europa B - Turó Peira ............................. 3-3
Llefià - MASNOU ...................................3-2
Montcada - Canyelles ...........................3-4
PREMIÀ MAR - Parc.............................. 3-0
SANT POL - ARGENTONA ................... 4-1
Sarrià - SJ Montcada ...............................1-3
Sta. Perpetua - Gramenet .................... 3-3
Racing Vallbona - Molletense ..............1-1
CIRERA - MOLINOS .............................0-0

Classificació
Taules al Camí del Mig. | jgn

El partit es va animar al quart
d'hora final
El derbi local de 2a Catalana entre la
UD Cirera i la UD Molinos disputat
al Camí del Mig va acabar amb un
empat sense gols.
La primera part va tenir molt de
joc en el centre del camp i poques
arribades de perill per part de cap
dels dos equips.
A la represa el Cirera va controlar la
situació, però la defensa blanc-i-blava
es mostrava sòlida i no acabaven d’arribar amb perill tot i l’intent de buscar
el joc per les bandes.
Per fi quan quedava un quart d’hora, el partit es va animar amb els dos
equips buscant el gol. La primera ocasió la va tenir Ibu Baldeh i la seva rematada a boca de gol es va estavellar al

3
1

MATARONESA
PUJADAS

MATARONESA: Moreno, Lluc Pera,
Miguel, Ferran, Manga (Cantón 68'),
Vela (Sissoko 68'), Beltrán (Othman 68'),
Dembo, Medy, Adama (Sosa 46'), Badr
(Guti 28').
L’equip arlequinat va aconseguir el
sue primer triomf. Va ser una victòria
agònica davant l'equip barceloní, que
s'havia avançat al quart d'hora de la
segona part. Ja dintre dels cinc minuts finals va empatar Ferran Leitón i
en el temps afegit Sosa i Sissoko van
acabar de capgirar el marcador.
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UD CIRERA
UD MOLINOS

UD CIRERA: Toni, Bernat, Carlos
Gómez (Raul González 10’), Marc Palau,
Cristian Romero, Juako, Alvaro Yustos,
Ibu Cámara (Joel Morales 87’), Aleix
Tarrés (62’ Agus Campos), Gianluca, Ibu
Baldeh.
UD MOLINOS: Dani Ramos, Mamadou
(Xema Rodrigo 62’), Ricky, Adrián
Borrego, Jordi Cano, Javi Fernáneez, Joan
Batlle, Aitor Rodríguez (Isra 71’), Aitor
Moreno (Pereira 62’), Rodri (Toni Martín
62’), Jorge.

travesser. Després va ser el Molinos el
que la va tenir en una doble rematada
de Toni Martín i Joan, que va aturar
Toni. I Jorge en una penetració per
l’esquerra en què es va escorar massa
i el seu xut va anar una mica desviat.
I ja acabant Ibu de nou va tenir l’última, però es va trobar amb una bona
intervenció de Dani Ramos.
Al final just repartiment de punts
en un derbi que es va jugar enmig
d’una total esportivitat.

0
0

CALELLA
LA LLÀNTIA

LA LLÀNTIA: Pulido, Badji, Kanteh, Oliva, Hassan, Andrada, Jerreh, Adrián (Isma
30'), Yakhouba (David Cano 81'), Jalal
(Sergio Garcia 46'), Salif (Carrillo 46').
L’equip verd continua amb un sol
triomf i cau a la zona baixa de la taula, tot i haver aconseguit un punt al
camp d'un dels equips menys golejadors de la categoria.

SANT POL 19, Llefià 15; ARGENTONA i
Molletense 13; Vallbona 12, Turó Peira i
SJ Montcada 11; PREMIÀ i Gramenet 10;
Masnou, Europa B 9; CIRERA 8; Sta. Perpetua 7; Parc i Montcada 6; MOLINOS 5;
Sarrià i Canyelles 4.
8a jornada (26/27 octubre )
ARGENTONA - Vallbona .............DS 17 h
MOLINOS - PREMIÀ MAR ..........DG 12 h
SJ Montcada - CIRERA .................DG 12 h
MASNOU- Europa B .....................DG 12 h
Canyelles - SANT POL..................DG 12 h
Derbi maresmenc a Vista Alegre
Després del derbi local el Molinos busca
la tercera setmana sense perdre en la
visita del Premià de Mar, un equip que
va a més després d'un mal inici porta
quatre jornades sense perdre.
El Cirera també juga a Montcada en
un camp petit i complicat contra un
equip que també fa quatre partits que
no perd.

3a CATALANA
Arriba el derbi local
7a jornada (20 octubre)
MATARONESA - Pujadas .......................3-1
Calella - LA LLÀNTIA ...........................0-0

Classificació

El Lloreda continua imparable amb 21
punts, però Vilassar B i Santvicenti (19)
el segueixen de prop encara imbatuts.
La Mataronesa (13è) ha avançat a La
Llàntia (16è), que ja frega la zona de
descens.
Derbi local
El diumenge a les 10:30 hores es juga el
derbi local al Municipal de La Llàntia.
L'equip verd aprofita per fer després del
partit la presentació dels seus equips i
acabant amb una paella popular.
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1a CATALANA
EL CE Mataró continua
tercer i imbatut

La victòria arriba amb un golàs
de Samu des del mig del camp

7a jornada (20 octubre)
Lloret - Vic ............................................... 1-2
Fund. Grama - Parets............................. 2-1
Mollet - Palamós ....................................2-2
Rubí - CE MATARÓ ................................0-1
Sabadell Nord - La Jonquera ................ 1-2
Llagostera B - Tona ...............................0-0
Júpiter - Girona B ..................................0-4
Manlleu - Guineueta ............................. 2-1

Classificació

Girona B 19; Palamós 17; CE MATARÓ
i Vic 15; Fundació Grama 13; Mollet i
Sabadell Nord 10; L'Escala, Rubí i
Manlleu 9; Guineueta 8; Lloret 7; La
Jonquera 6; Tona 5; Júpiter 4; Parets 2;
Llagostera B 1.
8a jornada (27 octubre)
CE MATARÓ - Sabadell Nord ..... DG 17 h

Visita inèdita

El CE Mataró ha fet un gran inici de
temporada i continua imbatut després
de 7 jornades (la temporada passada a
2a Catalana ja va caure a la 6a) i busca
augmentar la xifra aquest diumenge.
El CE Mataró rep un equip inèdit al Municipal del Centenari, que la temporada
passada va acabar en 8è lloc i ara ocupa
la 7a plaça. Com a visitant ha fet els tres
resultats: victòria a L'Escala, empat a
Palamós i derrota a Rubí.

LLIGA NAC. Juvenil
El Barça B no dona opció
El CE Mataró va caure golejat davant del
Barça B per 1 a 5 i va patir així la tercera
derrota seguida. L'equip groc-i-negre ha
baixat fins al 15è lloc amb 8 punts i necessita sumar. Aquest diumenge (12 h) visita
el Damm B, que és 8è amb 11 punts.

3a Divisió Estatal
El Vilassar golejat
El Vilassar de Mar va caure golejat a
Cerdanyola del Vallès per 4 a 0 i està en
16è lloc, amb 8 punts en les 9 jornades
disputades, només 2 punts per sobre de
la zona de descens.
Aquest diumenge a les 17 hores rep la
visita del Sants, que és el cuer amb 6
punts.
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Alegria d'invictes. | FOTO: CE_MATARO

El Mataró va aconseguir
mantenir el zero a la seva
porteria per primer cop
El CE Mataró va obtenir una valuosa
victòria al camp del Rubí gràcies a un
golàs de Samu Bayón des del centre del
camp quan acabava el partit. D’aquesta
manera l’equip groc-i-negre continua
imbatut després de set jornades.
No va ser un partit brillant, però si
jugat de forma molt seriosa per l’equip
de Raul Monroy que per primera vegada en el que portem de campionat
va aconseguir mantenir la porteria a
zero. El tècnic mataroní que va continuar fent les seves habituals rotacions,
amb tots els jugadors integrats dins
la dinàmica de joc, mantenint en tot
moment la màxima competitivitat
de l’equip, que cada vegada està més
adaptat a la nova categoria.

El femení cau a casa
en el tram final davant
el Santa Perpètua
L'equip femení del CE Mataró tenia
aparentment una bona oportunitat de
retrobar-se amb el triomf, però va caure golejat al Municipal del Centenari
per 2 a 6 davant del Santa Perpètua,
un equip amb el que estava igualat
a punts.
L'equip groc-i-negre va tenir opcions fins al 2-3, però un penal, amb
expulsió, va enfonsar les seves jugadores en el tram final. El diumenge a
les 11:50 h juguen el derbi maresmenc
al camp del Vilassar, equip amb el que
estan igualades a 4 punts.

0
1

RUBÍ
CE MATARÓ

CE MATARÓ: Joan Compte, Joel Marín,
Dani Prieto, Tejedo (Isma 32’), Víctor
Yustos (Andoni 75’), Parri, Pol Almellones,
Kamal (Bargalló 51’), Samu Bayón, Uri
(Marc Pascual 58’) i Toni Paredes (Pedro
Pareja 58’).
GOLS: 85' SAMU BAYÓN (0-1).

La primera part va ser poc vistosa
i sense ocasions clares de gol. La primera clara no va arribar fins al quart
d’hora de la segona part i va ser per
als rubinencs però Compte va tenir
una gran intervenció per evitar el gol.
El Mataró va tornar a controlar la
situació i ja prop del final Samu Bayón
es va treure de la butxaca un xut des
del mig del camp, per superar la posició avançada del porter local i donar
els tres punts al seu equip.

Dojo
Cervantes
ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat

KRAV MAGA!
Sistema de defensa
personal que no
necessita
experiència prèvia.
Característic per la
seva gran eficàcia en
situacions extremes

Vine i informa’t!
Francesc Macià,1-3 • 08302 MATARÓ

Tel 93 798 40 93 • 639 781 674
dojocervantes@fcarcasona.es

www.dojokaratecervantes.es
félix 7º DAN
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Mataró serà final d'etapa de La
Volta 2020, la del Centenari

Durant sis anys Mataró ha estat punt de sortida d'etapa. | arxiu

Després de 38 anys la nostra
ciutat tindrà una arribada
d'etapa
Dimarts es va confirmar que, després
de sis anys de sortides, l’any vinent la
nostra ciutat serà final d’etapa de la
Volta a Catalunya. Serà el dissabte 28
de març del 2020 en la penúltima etapa
de l'edició del Centenari de la "Volta".
Feia 38 anys que Mataró no era final

d’etapa. Va ser el 10 de setembre del
1982, en una etapa de 142 km que havia començat a Ogassa. El guanyador
va ser l’holandès Van de Velde, que
aquell havia estat podi del Tour, i es
va situar líder guanyant aquí.
Anteriorment se n'havien viscut
tres més amb victòries de Luís Ocaña
(1970), Vicente Iturrrat (1955) i Julián
Berrendero (1943).

Comet@ de Lluís Blanxar guanya la
Regata Tot Mataró 2019

Una imatge de la Regata disputada dissabte. | instagram clubvelamataro

Bon temps en una prova que va
anar de Mataró a Blanes
El passat cap de setmana es va disputar
la tradicional Regata Mataró - BlanesMataró patrocinada pel Tot Mataró
i organitzada pel Club Vela Mataró.
El guanyador, després de les dues
proves, va ser Comet@ de Lluís Blanxar
(CN El Balís), per davant de Máximo de
Maria Isabel Cadenas (CN Masnou),
Fabulàstic d’Adam Mora (CV Mataró),
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Mentha de Josep Maria Mora (CV
Mataró) i No Name de Manuel Ramos
(CN Masnou).
Per grups els guanyadors van ser:
Comet@ en el Grup 1 Solitaris; Blue
Star V d’Alfredo Saenger (CN EL
Balís) en el Grup 2 solitaris; Máximo
en Grup 1 Tripulació; Frescachon de
Pablo Sánchez (CV Mataró) en Grup
2 Tripulació; Salao d’Eugeni Reig (CV
Mataró) en Grup 1 Ràting estimat.

Últim minut...
TRIATLÓ. A Castelldefels
es va tancar el Circuit
Català 2019
Dissabte es va celebrar la 8a edició del
Triatló del Canal Olímpic a Castelldefells,
que tancava el circuit català d’aquest any.
En ell es disputava el Campionat de Catalunya de distancia esprint (750 m, 20 km,
5 km). El més destacat per part del CN
Mataró va ser Oriol Bruguera, que amb
un temps de 1:00:59 va arribar en la 31a
posició, seguit d'Aleix Garreta 59è i Marc
Aragonès 78è. Per equips el CN Mataró es
va classificar en 12a posició.
El pròxim cap de setmana es tanca la
temporada amb dues competicions
estatals. L’equip de noies disputarà a
Sevilla la tercera i última jornada de la
Lliga nacional de clubs, amb el Campionat d’Espanya súper esprint i Campionat
d'Espanya de relleus per parelles. A Eivissa hi aniran 10 triatletes per disputar
l'Estatal de Mitja distància.

VOLEIBOL. El CV Mataró
Caliu encaixa la quarta
derrota seguida
El femení del CV Mataró Caliu continua
sense poder tastar el sabor del triomf.
Se sabia que seria una temporada
complicada per les baixes que ha patit
l’equip i per aquest motiu es va renunciar a jugar a la 1a Catalana. Però també
la 2a Catalana està sent complicada,
i de moment han perdut els quatre
primer partits del campionat. L’últim el
passat diumenge a la pista de l’Institut
Montserrat de Barcelona per 3 a 1.
Aquest dissabte, a les 17:45 hores, el CV
Mataró rep al Pavelló Euskadi el Sant
Just B, que és el segon classificat.

HOCKEY HERBA. Una altra
derrota dura de l’Iluro
HC masculí i victòria del
femení per començar
Diumenge passat l’equip de l’Iluro HC
va caure derrotat 4-0 al camp del Rimas
a Terrassa en partit de la 2a jornada.
L’equip taronja és cuer sense puntuar i
el diumenge (12:30 hores) rep el Pedralbes, que és el 4t classificat amb 4 punts.
Va començar la 2a Catalana Femenina. L’Iluro HC va guanyar al camp del
Castelldefels per 0-4 i per tant el seu
inici ha estat ben diferent del de l’equip
masculí. El diumenge a les 10:30 hores
rep el Catalònia, un equip ben conegut
de la temporada passada.
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

LA FAMILIA ADDAMS

PARÁSITOS

AMUNDSEN

En aquest film d'animació, la família
Addams haurà de fer front a Margaux
Needler, un nou personatge que els posarà les coses una mica més difícils.
Direcció: Conrad Vernon i Greg Tiernan.
Gènere: Animació.
105 min

Ki-taek és un pare de família que malviu
a Seül i paga les factures amb feines
precàries. La seva situació canvia quan el
fill comença a donar classes particulars
als Park i es guanya la confiança de la
mestressa.
Direcció: Joon-ho Bong.
Intèrprets: Kang-Ho Song, Woo-sik Choi.
132 min

Roald Amundsen és un explorador noruec
molt ambiciós capficat a fer una expedició
a l'Àrtic. Tot i que els seus companys l'hi
desaconsellen, el protagonista es llança a
l'aventura.
Direcció: Espen Sandberg.
Intèrprets: Katherine Waterston, Pål Sverre Valheim Hagen.
125 min

TAN CERCA, TAN LEJOS

SECRETOS DE ESTADO

EL SILENCIO DE LA CIUDAD
BLANCA

Rémy i Mélanie viuen al mateix districte
de París. Ella acumula un munt de cites
fallides i ell persegueix sense èxit una
connexió especial amb algú. Ambdós agafaran camins similars que els ajudaran a
trobar-se.
Direcció: Cédric Klapisch.
Intèrprets: François Civil, Ana Girardot,
Camille Cottin.
110 min

Any 2003. Mentre els polítics britànics i
americans fan maniobres per envair l'Iraq,
la traductora del GCHQ filtra un correu
electrònic classificat. Això la posarà
contra les cordes en l'àmbit personal i
professional.
Direcció: Gavin Hood.
Intèrprets: Keira Knightley, Matt Smith
(IV), Adam Bakri.
112 min

Film inspirat en la novel·la d'Eva García
Sáenz que explica la història d'un inspector, expert en perfils criminals. La
investigació d'un crim misteriós el portarà al límit i l'enfrontarà a un perillós
assassí.
Direcció: Daniel Calparsoro.
Intèrprets: Belén Rueda, Javier Rey,
Aura Garrido.
124 min
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La familia Addams

El silencio de la ciudad blanca
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La trinchera infinita
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quina reconeguda actriu
californiana va interpretar el
paper de Morticia Addams l'any
1991?

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

La guerra interior d'Unamuno

Resposta del núm. 1887
Timothée Chalamet

Crítica de 'Mientras dure la guerra', d'Alejandro Amenábar
Alejandro Amenábar torna a les
nostres pantalles amb la coproducció entre Espanya i Argentina
Mientras dure la guerra, un film
històric que gira entorn la figura
del pensador i escriptor espanyol
Miguel de Unamuno durant els seus
últims dies de vida a Salamanca.
No es tracta d'un film biogràfic
corrent sinó que aprofundeix en
l'ambigu, contradictori i polèmic
posicionament del protagonista
a partir del cop d'estat contra la
República del 1936.
La pel·lícula fa una esplèndida
dissecció de la constitució de l'Alzamiento Nacional, amb les seves
diverses forces i faccions en joc,

Tot Cinemes 1889.indd 5

mentre es va instituint Franco com
a líder de la croada del nacionalcatolicisme. Tanmateix, en certa manera cal lamentar que un esforçat
Karra Elejalde no acabi de congeniar gaire amb el paper del filòsof
i el seu trasbals interior. D'altra
banda, ens trobem amb una interpretació d'alt risc i alhora reeixida
d'Eduard Fernández, que encarna
el militar fundador de la Legió, José
Millán-Estray.
Per damunt de tot caldria destacar el difícil paper de Santi Prego
en posar-se en la pell de Franco,
una de les millors interpretacions
que s'han vist mai en cinema del
cabdill. | Joan Millaret / AMIC

Guanyadors:
• Carles Claveria Floriach
• Pilar Molins Graupera

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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La tardor més dolça
Panellets: Redacció

Amb la castanyada a tocar, els panellets ja
ocupen des de fa dies els aparadors dels forns
i les pastisseries de la ciutat. I és que aquests
petits dolços ocuparan durant uns dies les taules de les cases catalanes, juntament amb les
castanyes, els moniatos i el moscatell. Si bé és
cert que la tradició és menjar-ne els dies 1 de
novembre, dia de Tots Sants, i 2 de novembre, dia
dels Difunts, la seva venda i consum s’ha estès
sobretot als dies anteriors a la celebració, igual
que passa amb altres tradicions gastronòmiques,
com ara els bunyols de quaresma. Tot i això, el
panellet continua sent encara un producte de
caràcter puntual.
No hi ha dubte que la tradició continua ben
viva i que l'arribada d'altres tradicions com el
Halloween, d'origen anglosaxó, no han impedit
que els panellets perseverin en el temps delectant grans i petits. El que sí que s'ha vist, però,
és que moltes famílies les combinen les dues
tradicions creant una curiosa simbiosi curiosa.

El sabre de
Mataró
Per aquestes dates també és
protagonista el sabre de Sant
Simó. L'original tortell en forma de sabre i típic de Mataró
es podrà trobar el dilluns 28 als
voltants de l'ermita marinera, al
barri de l'Havana, així com a les
pastisseries i fleques de la ciutat.

Tot a taula 1,2,3 i 4 1889.indd 2
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Els que no fallen
per Tot Sants
Els panellets segueixen endolcint
la taula pels volts de la castanyada
Panellets: Redacció

Sembla que l’origen dels panellets es remunta
al segle XVIII. Com la majoria de menjars típics
d’aquest tipus de diades santorals, tenen un caràcter religiós. En aquest cas, serien els hereus
d’antics cultes funeraris que consistien a portar
panets petits com a ofrena a l’església o a les tombes dels difunts en aquesta festivitat.
Un producte amb garantia
Els panellets són un producte registrat com a especialitat tradicional garantida (ETG) al Diari Oficial
de la Unió Europea des del 2003, per sol·licitud de
la Federació Catalana de Pastisseria. Aquest segell
defineix els ingredients que han de contenir els
panellets i la manera d’elaborar-los, per tal que es
mantingui la tradició. D’aquesta manera, perquè
aquests dolços tinguin el distintiu de qualitat ETG,
han de tenir com a massa el massapà i l’ametlla,
i no patata, moniato o poma com es fa a vegades
per abaratir els costos de producció. A més, tampoc han de dur conservants o colorants.
Els tipus de panellets amb massapà base recollits a la publicació de la Unió Europea són els
de pinyons, d’ametlles, de coco, d’avellana, de
taronja, de llimona, de crema cremada, de cafè,
de maduixa i de marron glacé (castanyes confitades). A la llista també n’hi ha dos d'elaborats
amb massapà fi (per tant, la base del pastisset té
una composició diferent): són el de castanya amb
xocolata i el d’os de sant. Aquest últim (anomenat
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així perquè té una forma semblant a la d'un os), de
forma cilíndrica i farcit de crema està més estès a
la resta d’Espanya.

El preu dels panellets ve marcat pel dels seus
ingredients, que són molt bàsics però gens
econòmics, com és el cas de les ametlles i els
pinyons.

Els de tota la vida i noves creacions
Sens dubte, any rere any, el panellet més venut arreu és el de pinyons, el rei de la festa. Però gràcies
a diferents ingredients complementaris, a més dels
de pinyons hi ha un ampli ventall de gustos que no
fallen a les taules catalanes, entre els quals destaquen els d’ametlles, els d’avellana, els de coco, els
de cafè o els de maduixa.
A més, els més atrevits han innovat en les seves creacions. En algunes pastisseries, es poden
trobar panellets recoberts de diferents xocolates,
d’altres que adapten la seva forma als motius de
Halloween o fins i tot de salats.
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“El secret d'un
bon panellet és la
matèria primera”
Parlem amb l'Alejandro M.L.,
de la Pastisseria Avinguda, per
endinsar-nos en el món dels panellets
Panellets: Redacció

L'Alejandro fa 18 anys que es dedica a la pastisseria, des que en tenia 16. Des de l'octubre del 2016,
està al capdavant de la Pastisseria Avinguda. Xerrem
amb ell sobre els dolços protagonistes de la tardor, els
panellets, per descobrir-ne tots els secrets: la relació
qualitat-preu, els gustos més venuts i, també, si la
irrupció del Halloween ha afectat la tradició catalana.
Amb quina antelació es comencen a fer i
vendre panellets?
Totes les pastisseries comencen a fer-ne i a vendre'n
pels volts del 12 d'octubre, pel pont de la Hispanitat.
Almenys totes les pastisseries on he treballat jo. Però
jo, per exemple, no. Els trec aquesta setmana [del 21
al 27 d'octubre].
La gent en compra amb dies d'antelació?
Sí, bastant. La gent pregunta preus i també els tasta.
Potser n'agafen un, el proven...
El preu dels panellets varia segons el preu
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D. Ferrer

dels ingredients. Com està aquest any?
Molt malament, perquè el pinyó ha pujat moltíssim.
Aquest any, calculo que el preu del pinyó oscil·larà entre
els 54 i els 62 euros el quilo. Això significa entre 10 i 15
euros més en comparació de l'any passat. Jo, l'any passat, tenia el panellet de pinyó a 48 i aquest any el tindré
a 55 euros el quilo.
Quins són els més venuts?
El de pinyó, el d'ametlla, el de cafè, el de maduixa i
també les novetats. Per exemple: jo l'any passat vaig
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Quin és el gust més peculiar que has vist
o tastat?
El panellet de yuzu, un cítric japonès. [El seu aspecte
és entre una mandarina i una llimona]
Diuen que són fàcils de fer, però els de pastisseria sempre són més bons. Quin és el secret
per fer un bon panellet?
La matèria primera. Jo, per exemple, utilitzo ametlla
marcona, pinyó de casa... El sucre també és important. I crec que així ho fan la majoria de pastisseries.
La qualitat que et dona això no és la mateixa que et
donarà a casa. Tampoc no és el mateix si compres
el massapà fet o el fas tu. Els pastissers, per exemple, no hi posen patata ni moniato. Si en poses, sí
o sí restes gust a l'ametlla. Jo sempre poso l'accent
en el tema de la qualitat. Que la gent busqui que la
pastisseria on els compri sigui de qualitat i que no
els donin gat per llebre, perquè hi ha de tot.

fer el de crema catalana, i aquest any n'he de fer més
perquè la gent es va quedar sense. La novetat sempre
arrasa. I aquest any en faig un tot de xocolata, inclosa al massapà i també per fora, amb la fava de cacau
torrada per damunt. El faré aquest any, em quedaré
sense i l'hauré de repetir l'any que ve per a la gent
que no n'ha menjat.
Els panellets són un sector on s'innova gaire?
S'està començant a innovar i fer servir gustos nous, el que
passa és que en pastisseria no posarem segons quin gust.

Tot a taula 1,2,3 i 4 1889.indd 5

Ha afectat d'alguna manera la intrusió del
Halloween al sector?
És un a més a més. No és que afecti directament. Jo
personalment hi estic una mica en contra, no faig
res per Halloween. Sé que em guanyaré detractors,
però per a mi el més bonic és la tradició d'aquí. El
Halloween no deixa de ser una xocolata disfressada
de carabassa i uns quants fantasmes. Però es complementen entre elles, no ha desbancat els panellets.
Si ve una mare amb el fill a comprar, s'endurà els
panellets per a ella i la família, i agafarà la piruleta
de xocolata per al nen. | Red.
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CONCURS

mirimay_food

#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

kokopellimataro

guanya
el premi de
tubau
"Torrada d'alvocat, canonges, tonyina i
pebrot escalivat"

nuriagarciagonzalez_

guanya
el premi de
peix and chips
"Diumenge a la cuina!"

guanya
el premi de
ca la tur a
"Arroz cremoso venere con setas ruiseñor y
emulsión de guacamole"

piscolabis_deldia

guanya
el premi de
bariloche fusion
"Ruta de tapas: Iluro"

rousetss

guanya
el premi de
metropolis
"Rollitos dulces con jengibre y coco"

Aquesta setmana 4 premis més!
Opta a premis als establiments
coŀlaboradors:

Tot a taula Instagram 1889.indd 2
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LA RECEPTA
DE

63

Ingredients:
• 5 pastanagues
• 1 api-rave (o colrave)

CREMA D’API-RAVE
i PASTANAGA AMB ROMANÍ

• 1 ceba

L’estrella de la recepta és, sens dubte, l’api-rave,
una hortalissa que millora les defenses i és bona
per als sistemes digestiu i circulatori. El seu gust
dolç i ametllat combina molt bé amb el de la pastanaga i la ceba, mentre que el romaní dona al
plat una aroma molt especial. Gaudeix d’aquesta
crema d’api-rave a la tardor!

• 300 ml d’aigua mineral

• 4 branques de romaní fresc
• 2 tasses de beguda d’ametlles
• Xips de kale
• Sal
• Vinagre de poma
• Oli d’oliva verge extra

Elaboració:
1. Pela les verdures i talla-les a daus.
2. Sofregeix la ceba en una cullerada sopera
d’oli d’oliva i quan estigui translúcida afegeix-hi l’api-rave, remena-ho i incorporahi les pastanagues.
3. Afegeix-hi l’aigua, les branques desfullades de romaní i un polsim de sal. Tapa-ho i
deixa que bulli durant 10 minuts.
4. Afegeix-hi la beguda d’ametlles i trituraho fins a obtenir una crema. Condimenta
la crema amb unes gotes de vinagre de
poma, barreja-ho bé i decora-la amb xips
de kale.

Recepta patrocinada per:

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

Anuncia't al
A

taul a

Tel. 937 961 642
info@totmataro.cat
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Si sou servits:
sant tornem-hi?
L'opinió de Francesc Murgadas sobre
els rànquings i programes gastronòmics
Opinió: Francesc Murgadas / AMIC

Amb la tardor, arriba el moment de recuperar els
rituals del món de la gastronomia. Ja hem començat a saber com queda enguany la borsa de les guies
Michelin: qui ha pujat i qui ha baixat en els diferents
rànquings que Michelin dosifica i multiplica per garantir-se l'atenció mediàtica.
Tot just fa uns dies que hem tancat la ja tradicional cita del Gastronomika de Sant Sebastià amb
la presentació de les darreres novetats i ponències
i un imprescindible homenatge a la gran Carme
Ruscalleda. Fins i tot la revista Cuina ha recuperat
la tradició del plat preferit dels catalans –aquest
cop centrat en plats més o menys tradicionals
de la cuina internacional– posant en marxa una
votació entre els seus lectors. Per no parlar de
l'empenta del Masterchef televisiu, que torna a

Tot a taula F24 1889.indd 1

Tercera edició de 'Mastechef Celebrity'.

TVE

intentar fer-nos creure que els famosos també
cuinen. Com cantava La Trinca: "Tot va molt bé,
senyora baronessa".
Però si allunyem el focus per ampliar el camp
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“Els programes televisius de cuina són, cada
cop més, marc de tafaneries, competències i
fins i tot d'escàndols, i s'abandona l'explicació
dels plats”.

Tot a taula F24 1889.indd 2

de visió, podem detectar certa deriva cap al show
business; cap a l'impacte mediàtic que garanteix
audiència i presència als mitjans de comunicació.
Perquè, a part de la iniciativa de Cuina, la qual podem titllar de lògica després de dos veredictes dels
catalans sobre la nostra cuina tradicional, les altres
apunten un canvi de tendència que el temps dirà
si és el que ens cal.
Les guies Michelin, tradicionalment dedicades
a ordenar jeràrquicament i en grups els triats, estan deixant pas a formats com el World's 50 Best
Restaurants, en què l'ordenació és lineal i en el
qual aquest any el Mirazur, del xef argentí Mauro
Colagreco i situat a la Costa Blava, està al capdavant.
Les trobades gastronòmiques d'alt nivell es redueixen (només cal veure la situació actual d'aquell
Fòrum Gastronòmic que volia menjar-se el món
des de Barcelona) en quantitat, mentre creixen
en intensitat i densitat d'actes. Els programes
televisius de cuina són, cada vegada més, marc
de tafaneries, competències i, fins i tot, d'escàndols, en què s'abandonen l'explicació dels plats
elaborats i la divulgació dels "truquets" dels cuiners. Caldrà parlar, a més del canvi climàtic, de
"canvi gastronòmic"? | F.M. / AMIC
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Dani Ferrer

Empenta

www.totmataro.cat/empenta

El Mataró Tren torna al TecnoCampus per tercer
any consecutiu
La 15a edició de la fira ferroviària tindrà lloc els dies 26 i 27 d’octubre
Fires: Redacció

El TecnoCampus acull aquest cap
de setmana la fira ferroviària Mataró
Tren. L’esdeveniment, organitzat per
l'Ajuntament, se celebra coincidint
amb la commemoració del 171è aniversari de la inauguració del primer
ferrocarril de la península Ibèrica, el
28 d'octubre del 1848.
Propostes per a tots els gustos
El programa inclou una quarantena
d'activitats entre conferències i xerrades, tallers, projeccions cinematogràfiques, demostracions tecnològiques

i exposicions, que se sumen a la zona
comercial d’exposició i mercat d’ocasió
amb fabricants i expositors comercials
de modelisme ferroviari, maquetes i
publicacions, etc. També hi haurà un
circuit de tren tripulat i un de locomotores de vapor.
Com a novetats d’aquest any, hi
haurà la Performance Western, una
maqueta a gran escala inspirada en
el salvatge oest americà i els seus
trens, i l’exposició “50 aniversari del
Talgo Catalán”, en homenatge al 50è
aniversari de la inauguració d'aquest
Trans Europ Express amb maquetes
a escala H0 de totes les èpoques.

Més enllà del TecnoCampus, hi ha
altres activitats, com una sessió de
contes a la Biblioteca Antoni Comas,
un escape room d'homenatge a en
Miquel Biada i rutes guiades.
El preu de l'entrada és de 3 euros
per a tot el cap de setmana (dissabte
de 10 a 21 h i diumenge de 10 a 14 h)
i inclou una promoció de 2x1 per al
Museu del Ferrocarril de Catalunya
(Vilanova i la Geltrú) i el Museu del
Joguet de Catalunya (Figueres). Per
als menors i estudiants és gratuït.
Un trenet turístic des de la pl. Santa
Anna i una llançadora des de l'estació
de tren facilitaran l'accés a la fira. | Red.

Ofrena a Miquel Biada
El dilluns 28 d’octubre, dia en què se celebra l’aniversari
de l’arribada del primer ferrocarril de la Península, es farà
l’ofrena floral al monument en honor a Miquel Biada
(davant de l’estació de tren).
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Héctor Arnau a la biblioteca del TecnoCampus.

TecnoCampus

Premiat un alumne del TecnoCampus en el
prestigiós festival d'animació i videojocs 3D Wire
Héctor Arnau va rebre un guardó en la categoria de millor projecte de sèrie de jove
creador amb “El misterio de la Ciudad de Cucut”
Tecnologia: Redacció

Un alumne del grau en Mitjans
Audiovisuals del TecnoCampus,
Héctor Arnau, ha estat premiat en
el prestigiós festival d'animació i videojocs 3D Wire, celebrat a Segòvia
del 30 de setembre al 6 d'octubre del
2019. El jove ha rebut el premi en la
categoria de millor projecte de sèrie
d'animació per “El misterio de la
Ciudad de Cucut”.
Aquesta sèrie neix del seu treball de recerca, tutelat pel professor Víctor García. L'animació tracta
sobre la història d'en Pol Cabot, un
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jove desencantat amb la vida que
es troba atrapat en un parc temàtic
anomenat La Ciudad de Cucut. La
seva particularitat és que els visitants
del parc han oblidat el món exterior
i creuen viure en un fantàstic món
steampunk. L'objectiu d'en Pol serà
descobrir els misteris d'aquesta ciutat i tornar al món real.
La sèrie d'Héctor Arnau està pensada per a ser emesa en 26 capítols
d'11 minuts aproximadament, seguint l'exemple de Cartoon Network,
segons va explicar el mateix creador.
L'objectiu del viatge d'Héctor
Arnau a Segòvia era participar en

un pitching (una presentació curta i concisa per mirar d'atraure finançament) i rebre assessorament
professional per al projecte, però el
jove va acabar tornant a casa amb
un premi sota el braç. Ell mateix va
assegurar que va ser tota una sorpresa, i que ni tan sols sabia que era un
dels candidats al guardó.
El festival
El 3D Wire és un lloc de trobada d'autors i productores independents que
creen contingut audiovisual o ideen
projectes relacionats amb l'animació,
els videojocs i el new media. | Red.
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12a edició del "Caminem amb Maresme Oncològic contra el càncer de mama".

Dani Ferrer

Contenidors a la riera Capaspre.

Cedida

Més de 6.000 persones caminen
contra el càncer de mama

Reciclatge i solidaritat
en la campanya "Recicla vidre per elles"

L'esdeveniment solidari va tenyir de rosa els carrers de
Mataró en una gran festa que es va allargar fins al migdia

Calella instal·la dos contenidors roses per lluitar contra
el càncer de mama

Solidaritat: Redacció

La 12a edició de la caminada contra el càncer de mama, organitzada
per Maresme Oncològic, va comptar
amb la participació de 6.200 persones que van tenyir Mataró de rosa.
La xifra, semblant a la de l'edició
anterior, compleix amb el pronòstic
que esperaven des de l'associació.
L'esdeveniment solidari té com
a objectiu donar visibilitat a la malaltia i alhora recaptar fons per a
la investigació i per a la millora de
la qualitat de vida de les persones
afectades.

Els dos recorreguts programats (de
4 i 7 quilòmetres) van sortir del Parc
Central i van arribar fins al passeig
Marítim, on els esperava un esmorzar
i música en directe. El punt final el
van posar els globus. Aquest any, en
comptes de l'enlairada tradicional, hi
va haver una "pluja" de globus, per
tal de no contaminar el cel i poder
recollir-ne les restes.
Els diners recaptats serviran a
Maresme Oncològic per mantenir
els seus serveis i activitats dirigits
a millorar la vida de les persones
afectades pel càncer, no només de
mama.| Red.

Mans amigues
Per la seva banda, el Gremi
de Perruqueria i d'Estètica de
Mataró i el Maresme va tornar
a col·laborar amb la caminada
de Maresme oncològic.
Anualment, voluntaris de diverses perruqueries de la ciutat fan
diferents activitats per recaptar
fons per a la malaltia.
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El municipi de Calella ha instal·lat
dos contenidors de reciclatge de vidre
de color rosa, ubicats al número 37
de la riera Capaspre. Es tracta de la
campanya “Recicla vidre per elles”,
organitzada per Ecovidrio, i en la
qual participen més de 80 ciutats
de tot l'Estat, com Madrid, Sevilla,
Barcelona, Santander o Palma, entre altres.
La iniciativa ja és el quart any
que s'organitza i té com a objectiu
sensibilitzar i mobilitzar els ciutadans a reciclar envasos de vidre i
contribuir així a una causa solidària: sumar esforços davant el càncer
de mama. I és que el vidre reciclat
en aquests contenidors serà transformat per Ecovidrio en una donació a la Fundació Sandra Ibarra,
una organització sense ànim de
lucre enfocada a la prevenció, la
investigació i la supervivència del
càncer.
Els contenidors instal·lats a Calella
hi seran encara uns dies més perquè
la gent pugui continuar reciclant i
col·laborant-hi.| Red.
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L'espai de l'economia social

Signatura del conveni.

Aj. Mataró

Unió entre Mataró i el
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Es treballarà de forma coordinada a través del Consell
Municipal de Salut
L’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi
de Farmacèutics de Barcelona per
treballar conjuntament en l’àmbit
de la promoció de la salut de la ciutadania de Mataró. El document té
una vigència d’un any, i es podrà
prorrogar un any més.
Amb aquesta col·laboració, l'Ajuntament informarà de manera expressa
el Col·legi de Farmacèutics sobre els
projectes o activitats en què les oficines de farmàcia de Mataró puguin
tenir l'opció de participar en benefici
de la comunitat. A més, s’incorpora la representació del Col·legi en
el Consell Municipal de Salut i en
les comissions de treball del Pla de
Salut Pública de Mataró (Grup de
Treball de Salut Comunitària), de la
Comissió Tècnica i grups de treball del
Pla Municipal de Drogodependències
i de la Comissió Tècnica i grups de
treball per a la Prevenció del VIH i
la sida a Mataró. També es facilitarà
la seva integració en nous projectes
com els de “Mataró ciutat cuidadora”
o "Radars”. | Red.
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Densitat d'entitats ESS de la comarca.

Cedida

Primera diagnosi de l’economia
social i solidària del Maresme
amb perspectiva de gènere
Coop Maresme va presentar-la dins del marc de la 6a Taula
Territorial de l'Economia Social i Solidària del Maresme
Economia social: Redacció

La diagnosi d'enguany és la tercera
actualització i complementació del
treball fet per Coop Maresme en els
informes dels anys 2017 i 2018, on es va
obtenir una fotografia del cooperativisme de la comarca per, posteriorment,
detectar potencialitats i oportunitats
dels diferents sectors a l'hora d'enfortir
l'economia social i solidària.
Així doncs, com a novetat d'enguany
la diagnosi ha buscat l’ampliació del
mapeig en el conjunt de l’economia
social i solidària (cooperatives, fundacions, associacions, confraries, mutualitats, empreses d’inserció i centres
especials de treball), introduir per primera vegada la perspectiva de gènere
al mapeig i a la diagnosi, identificar i
diagnosticar les necessitats de les entitats i visualitzar les pràctiques inspiradores, els seus èxits i les innovacions
en el camp de la cooperació.
Quant a les dades, hi ha un cens
de 531 entitats a la comarca, de les
quals 319 tenen dades de contacte
i 144 compleixen amb els criteris

d’ESS establerts per la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, com ara generar
un impacte positiu al territori o mostrar-se de forma oberta i transparent.
Una de les principals fortaleses és
que al Maresme hi ha un teixit dens
i divers en forma i sectors.
Pel que fa a l’anàlisi qualitativa amb
perspectiva de gènere, s’evidencien
actituds, comportaments, agressions
i violències masclistes a les entitats
d’ESS, però sovint estan molt invisibilitzades. També es constata interès i
preocupació per la contribució de l’ESS
a la sostenibilitat ambiental. Per tant,
un dels reptes és l’articulació d’accions
conjuntes per a temes transversals que
preocupen les entitats.
Es preveu que el document definitiu estigui disponible al públic
general d'aquí poc al web de Coop
Maresme i es pugui presentar a diverses institucions i entitats. | Red.
Informació de contacte
www.coopmaresme.cat
twitter.com/coopmaresme
facebook.com/coopmaresme
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1 INSERIR ANUNCIS PER WEB: www.totmataro.cat/economics

ECONÒMICS
COMPRA·VENDA
COMPRO comics, álbumes de fútbol,
Playmobil, Scalextric, Geyperman,
Madelman, muñecas, Tente, Rico,
Paya y antigüedades en general.
679.736.491.
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
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
TREBALL
NECESSITEM AJ. CAMBRERA.
Caps setmana. Formació a càrrec
de l'empresa. Enviar Currículum
(indicant Ref.7400): cv@totmataro.
cat
SELECCIONAMOS RESPONSABLE
COMERCIAL con experiencia para
importante empresa de Mataró.
Contrato laboral desde el primer
día. Interesados/as llamar al
667.678.008 entre las 10 y las 20h.
CHICA CON TÍTULO limpieza, busca
trabajo en Mataró. 632.120.122
CHICO BUSCA TRABAJO: cuidando
mayores, tareas domésticas.
633.535.196
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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
SEÑORA DE 54 años, se ofrece
para limpieza, cuidado de mayores
y niños. Disponibilidad total.
642.397.471
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
687.290.227
NOIA BUSCA FEINA per netejar. Amb
experiència i cotxe. 654.799.991
BUSCO FEINA NETEJA. 652.097.975
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
titulación: cuidado mayores. Por
horas. Referencias. 632.293.986
BUSCO TRABAJO, limpieza.
693.505.921
CHICA BUSCA LIMPIEZA, media
jornada. 616.173.143
BUSCO TRABAJO COMO cuidadora
persona dependiente, limpieza,
costurera, ay. cocina. 631.656.804
/632.412.098
CHICA BUSCA limpieza fija, cuidar
niños. 632.431.767
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
Experiencia. 631.699.616
PROFESSIONALS
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa.
Havaneres, cançó marinera. Festes
majors, festes de carrer, festes
privades, casaments, aniversaris,
etc. Informació sense compromís
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
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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
REFORMAS ROMERO. Profesionales.
607.603.382
REPARACIONES FIN DE SEMANA. A
partir 16€/h. www.zoly.es 606.919.761
PINTOR PINTURA EN general y decoración económico. 636.106.282
PINTOR Experiencia y Seriedad.
Conozca nuestros trabajos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel.
672.802.951
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
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Econòmics
PROFESSIONALS
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
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA,
responsabilidad limpieza. Excelentes
acabados 629.988.598
CONTABLE 677.645.953
CONTACTES
MADURITA MASAJES ERÓTICOS.
Mataró. 650.394.216
MIRANDA, boca, culo, tetas, vicio
total, mulata completa. 603.597.117.
Particular
SOFÍA, NUEVA, ALTA, esbelta.
697.943.807
LINA, LATINA. Piel canela.
600.894.050
TRAVESTY FEMENINA. Guapísima,
cariñosa. 603.858.078
MULATA COMPLETÍSIMA 40 años.
600.339.203
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.
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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)

Mart per Casa VII, segueix provocant

Amb Venus en aspecte a Plutó, es

Potser hi ha una persona a la feina

tensió. Necessitat d'atendre assump-

posa l'escenari adequat per tractar

que et crida l'atenció i voldràs apro-

tes professionals importants, sobre-

temes de profunditat amb la parella.

par-t'hi per saber-ne més. I si treba-

tot si tens negoci propi. Situacions

Si tens un negoci, toca establir ne-

lles a casa, voldràs fer més còmode

transformadores amb el pare.

cessaris acords econòmics.

el teu lloc de treball.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Poden donar-se circumstàncies ade-

Pots posar-te exigent amb la mare o

Pots quedar-te clavat en algunes ide-

quades per treballar amb la parella

persones de l'entorn familiar i això

es, convertint-se tot plegat en una

i tenir un projecte comú. Sentiràs la

podria portar-te problemes. Aprofita

guerra dialèctica. Potser et convé

necessitat de fer-te valer i mostrar

el trànsit del Sol per Casa IV per can-

reservar el que penses i passar pà-

els teus talents al món.

viar patrons caducs.

gina per no perdre energia.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Qüestions patrimonials et poden do-

FELICITATS! El Sol entra al teu signe i

Sembla que algú ronda els teus pen-

nar una mica de feina. Evita que si-

arriba el període anual de renovació

saments. Tot i que estàs ocupat en

gui més de l'adequada. Amb Mart al

energètica. Venus en aspecte a Neptú,

plans materials, no pots evitar pensar

teu signe, segueixes lluitant com un

atorga la manera d'apropar-te a una

en una persona que t'atrau molt. De

guerrer pels teus objectius.

persona que estimes.

moment, cal ser pacient.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

L'aspecte de Venus i Saturn inclina a

Urà, en oposició al Sol, tibant les Cases

Injecció d'inspiració per part de

millorar les relacions en general. Gir

IV i X, inclina al fet que les qüestions

Mercuri i Venus a Escorpí. Ganes de

en positiu d'un assumpte econòmic.

professionals entrin en conflicte amb

somniar despert, fins i tot hi cap la

En els somnis pots trobar la clau a

les domèstiques. Potser cal deixar

possibilitat que t'enamoris, que et

un tema que arrossegues.

enrere velles pautes.

facin sentir una gran passió.

www.facebook.com/dhannaastro
dhannaastro@hotmail.com
PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

Amb el CONCURS de la
PARAULA INVERTIDA i el
concurs del
BANNER INVERTIT
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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:
LUISA BATLLE COLLANTES
Paraula invertida:
MUTUAS

Adreça web del banner invertit:
https://maresmeoncologic.cat

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.
* El premi caduca als 30 dies
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Llar
Benvinguts, caps
de setmana de sofà
i manta
Semblava que es resistien a arribar,
però els dies de fred ja són aquí.
Es noten al carrer i també a casa.

Tot Llar 1889.indd 2

Amb la baixada de temperatures, és el moment de
treure les mantes del calaix i col·locar l'edredó a la
funda nòrdica. D'aquí poc també començarem a engegar la calefacció o l'estufa. En aquestes setmanes
que venen, obrirem menys les finestres per evitar que
s'escapi l'escalfor, però hem de saber que fer-ho és
tan necessari com beneficiós. Abans no se't refredin
els peus, et donem alguns consells per estar preparat
i combatre el fred.

23/10/19 16:33
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Estalvia aigua
calenta i energia
El consum d'electricitat i gas no és
el mateix durant tot l'any. Durant els
mesos de tardor i hivern, és quan es
dispara la factura. Estalviar en aquests
paràmetres és una preocupació que
té la major part de la ciutadania, per
això, us oferim una sèrie de recomanacions i trucs per reduir-ne el consum a
casa.
Estalvi energètic: Redacció/AMIC

• Els sistemes amb acumulació d’aigua calenta són
més eficients que els sistemes de producció instantània
i sense acumulació.

• Els reguladors de temperatura amb termòstat, principalment per a la dutxa, poden estalviar entre un 4 i
un 6% d’energia.

• És important que els dipòsits acumuladors i les canonades de distribució d’aigua calenta estiguin ben aïllats.

• Una temperatura entre 30 i 35 ºC és suficient per tenir
una sensació de comoditat per a la higiene personal.

• Racionalitzeu el consum d’aigua. No deixeu les aixetes
obertes inútilment.

Aplica-hi la tecnologia
La domòtica suposa una gestió intel·ligent de l’habitatge
que, en la majoria dels casos, es tradueix en una disminució de la despesa en electricitat, aigua i combustibles com
el gas. Controla i automatitza la il·luminació, climatització,
aigua calenta sanitària, reg i fins i tot el funcionament dels
electrodomèstics i de les persianes. A més, monitoritza els
consums perquè l’usuari conegui la despesa energètica de la
seva llar i així poder modificar els seus hàbits per incrementar l’eficiència. En el cas de la il·luminació, adapta el nivell
en funció de la llum solar, la zona de la casa o la presència
de persones, i evita que els llums quedin encesos en sortir
de casa o d’una habitació. Pel que fa als electrodomèstics,
la domòtica programa el seu funcionament en horaris en
els quals el preu de l’energia és menor.

• Una dutxa consumeix quatre vegades menys aigua i
energia que un bany.
• Eviteu degoteigs i fuites de les aixetes. El simple degoteig de l’aixeta del lavabo significa una pèrdua de 100
litres d’aigua al mes.
• Existeixen al mercat capçals de dutxa de baix consum
que permeten una higiene còmoda i gastar la meitat
d’aigua i, per tant, d’energia.
• A les aixetes es poden col·locar reductors de cabal.

Tot Llar 1889.indd 3
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La importància
d'un bon aïllament
en portes i finestres
Un dels motius pels quals la despesa
energètica augmenta de manera considerable és que les nostres finestres
i portes no tinguin un bon aïllament.
Abans que arribin els dies més freds,
és convenient revisar els tancaments de
casa i, si cal, pensar a renovar portes i
finestres.
Aïllament: Redacció/AMIC

Les finestres velles i els tancaments en mal estat són
el principal punt per on s'escapa l'escalfor de casa i,
per tant, un forat per on se'n van també l'energia i els
diners. Per sort, el món de la construcció ofereix una
gran varietat de materials i sistemes per satisfer les necessitats més exigents.

Evita les fuites d'aire
Generalment les portes i les finestres de fusta, així
com les d’alumini, es veuen afectades pels canvis de
temperatura, i moltes vegades es contreuen o s’inflen
per la humitat de l’ambient. Això causa petites o grans
escletxes que permeten que l’aire es filtri. Hi ha dues
formes per evitar aquest inconvenient:
• Aïllament fix: són les típiques escombretes o bandes
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de goma que es col·loquen cargolades a sota de les
portes, però també es poden substituir per una bona
estora farcida de sorra.
• Aïllament autoadhesiu per compressió: es coneixen
en el mercat com a rivets i són de goma, poliuretà i altres materials. Tenen una vida limitada, però mentre
es mantenen sans, són els més efectius de tots. Els de
poliuretà duren entre un any i dos i els de PVC duren
fins a 5 anys i resisteixen molt millor els efectes de la
calor i la humitat. Per a les finestres de fusta, el millor
és col·locar a les vores unes tires autoadhesives de compressió, però també hi ha productes a base de silicones
que s’adapten molt bé als marcs metàl·lics i algunes
escombretes de niló que s’aconsegueixen fàcilment i
que eviten que es filtri l’aire.
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Para especial atenció a les
finestres de fusta

Per evitar que l'aire s'escapi per
finestres i tancaments, podem posar
diferents tipus d'aïllament, com el fix
o l'autoadhesiu.

La fusta és un material viu que experimenta canvis.
Si absorbeix humitat, s’infla, i si l’expulsa, es contreu.
Per aquest motiu, quan s’instal·la fusta en ambients
d’interior o d’exterior és necessari tractar-la per millorar-ne l’estat de conservació, a la vegada que es
prevé l’aparició d’arnes o l’acció dels fongs. És molt
important prevenir els efectes de la humitat en portes
i finestres de fusta, perquè acostumen a estar sotmeses a dos ambients molt diferents: l'intern i l'extern. Si
el vapor d’aigua procedent de l’interior no pot sortir a
l’exterior, la fusta es manté permanentment humida i
comença a podrir-se. Al mercat existeixen aparells per
determinar el grau d’humitat de la fusta, que es poden
fer servir tant en mobles, com en laminats i bigues. Les
fustes més adequades per a ambients d’exterior són
les que presenten més densitat i resistència als agents
externs, com la teca, l’iroc o l’ipé. La majoria són fustes
tropicals que procedeixen de climes humits i responen
millor a les condicions ambientals adverses, però no
estan immunitzades contra els seus efectes.

ESPECIALISTES EN ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
• Instal·ladors certificats
bateries de liti Sonnen.
• SAT oficial inversors Fronius.
• Especialistes en eficiència
energètica.

Envia’ns la teva factura de la llum a info@techsolar.cat
i et farem un estudi i proposta ideal del teu cas,
per arribar a obtenir un consum 0 de la xarxa.

www.techsolar.cat

T. 93 143 16 92 | Avda. Maresme, 161, local 3, Mataró
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Deixa respirar la casa
Durant els mesos de fred, es fa més
complicat obrir la finestra de bon
matí, ja que sentim que perdem
l'escalfor que ens acompanya a
l'interior. Però ventilar la casa és una
acció necessària per a la nostra salut.
Per als més fredolics, una bona notícia: amb 10 minuts n'hi ha prou per
netejar l'aire.
Aïllament: Redacció/AMIC

L’aire de l’interior de casa pot quedar viciat a causa d’alguns contaminants, per això és convenient
ventilar cada dia. D’aquesta manera eliminareu
elements produïts per la combustió, el fum del
tabac, el fum de la cuina o el vapor de la dutxa, i
també us desfareu dels pèls de les vostres mascotes,
del verdet, dels àcars de la pols i d’alguns elements

químics que deixen anar els productes de neteja. Per
renovar l’aire de casa només cal obrir les finestres durant 10 minuts al dia. El millor moment és al matí, sobretot si entra el sol per la finestra. Si les deixeu obertes
més temps, perdreu escalfor i haureu de fer servir més
la calefacció. A banda d’obrir les finestres, hi ha altres
recursos per millorar l’aire de casa:
• Els humidificadors redueixen l’impacte de la calefacció, que acostuma a ressecar l’ambient.
• Les plantes oxigenen l’aire durant el dia i el netegen
de substàncies contaminants.
• Reviseu periòdicament la calefacció perquè sigui
eficient.
• Eviteu la calefacció excessiva i els canvis bruscos de
temperatura, perquè perjudiquen la qualitat de l’aire.
• Feu servir combustibles nets en els vostres sistemes
de calefacció.

Tot Llar 1889.indd 6
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Collita amb
valor afegit
Els horts urbans d'ús social
contribueixen a promoure
un estil de vida saludable
i en comunitat

D

es de fa 10 anys, la finca del Bon
Recés, situada al veïnat de MataRocafonda, acull una iniciativa
social amb l’horta com a protagonista. Una cinquantena de persones, totes
jubilades o pensionistes, són les responsables
de tenir cura d’aquest espai de 15.000 metres
quadrats amb un únic objectiu: conrear les
millors hortalisses, verdures, plantes aromàtiques i flors de temporada. Aquests horticultors no escatimen esforços ni ganes mentre
vetllen perquè el conreu ecològic sigui sempre
una màxima a seguir dins de la parcel·la. La
seva feina, però, té recompensa i els permet
gaudir d’una vida activa, crear vincles amb
altres persones i emportar-se a casa un bon
cistell amb productes de proximitat amb els
quals impressionar família, amics i coneguts.

No només grans capitals com Barcelona disposen
d'horts urbans d’ús social. Ciutats com Mataró
també fa anys que es van sumar a aquesta iniciativa adreçada, especialment, a col·lectius vulnerables. La finalitat que es persegueix és doble
i té un vessant social i un altre de sostenible. I
és que, a més d’afavorir la creació d'un teixit de
noves relacions i millorar la qualitat de vida de
les persones que treballen la terra, aquesta mena
de projectes ajuden a potenciar els espais verds
i promouen l’agricultura de cultiu ecològic en els
espais urbans.
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Actualment, hi ha oberta una convocatòria per sol·licitar un hort urbà.

Des del 2009, la capital del Maresme aplega en
un mateix punt les 56 parcel·les (de 50 metres
quadrats cadascuna) destinades a aquesta mena
de conreu. Parlem del Bon Recés, una finca situada en la confluència del carrer de la Foneria i la
carretera de Mata. L'Ajuntament de Mataró és l'ens
que assigna per sorteig públic els horts urbans
a les persones que compleixen tots els requisits.
Segons les bases de l'última convocatòria, oberta
des del 15 d'octubre fins al 4 de novembre, per
sol·licitar una parcel·la s'ha de tenir la condició de
pensionista, jubilat o tenir més de 55 anys, estar
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empadronat a la ciutat, no tenir deutes amb el
consistori, i no haver estat objecte d’un expedient
d’extinció de la llicència d’ús dels horts urbans
amb anterioritat.

Una necessitat
social també a
Premià de Mar

Manca de sol·licituds
En cap cas acostuma a haver-hi una allau de peticions. Segons ens expliquen des de la regidoria
de Verd Urbà, és per aquest motiu que aquest any
"totes les persones que sol·licitin una parcel·la
passaran directament a la llista d'espera".
En aquest sentit, el que acostuma a frenar la
demanda és la fiança de 200 euros que els adjudicataris han d'aportar i que es retorna quan es
deixa la finca. A aquesta despesa també se n'hi
sumen d'altres com, per exemple, la taxa anual

Aj. Premià de Mar

A Premià de Mar, els horts urbans d'ús social no són exclusius per a persones majors
de 55 anys que estan jubilades o que cobren
una pensió. En aquest cas, hi ha dos perfils
de participants que dediquen unes hores a
la setmana a treballar la terra a canvi d'emportar-se a casa part dels productes recollits:
d'una banda els usuaris, generalment persones en situació d'atur, que arriben des dels
Serveis Socials de l'Ajuntament; de l'altra
els voluntaris, coordinats des de Càritas de
la parròquia de Sant Cristòfol.

ort urbà.

D. Ferrer

municipal per a l'ús dels horts (de 71,90 euros
el 2019) o la quota anual de l'Associació d'Horts
Urbans del Bon Recés (uns 70 euros més).
Ara per ara, des de la regidoria encapçalada pel
socialista José Antonio Ricis, descarten l'emplaçament de nous horts urbans d'ús social en altres
barris de la ciutat i defensen que el Bon Recés
reuneix les millors condicions per acollir aquest
servei. "A més a més, si ens trobéssim que l'oferta
escasseja, en aquesta finca encara hi ha lloc per a
més parcel·les", afirmen.
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La nova temporada va començar a principis d'octubre, moment en què el consistori
va fer una crida a la ciutadania perquè els
que hi estiguessin interessats se sumessin
al projecte. De fet, ja fa quatre anys que la
iniciativa, impulsada conjuntament per l'àrea
d'Atenció a les Persones de l'Ajuntament i
Càritas, ofereix un espai de desenvolupament
i interrelació a persones en situació d'atur.
En aquest cas, l'excedent d'aliments es
fa arribar al Centre de Distribució Solidària
d'Aliments de Premià de Mar, una acció que,
en canvi, no es du a terme a Mataró, on tots
els productes són per a l'horticultor.
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Esperant amb nervis
el veredicte
Al migdia la finca del Bon Recés es buida. "La
majoria d'horticultors marxen a dinar o a buscar
els nets a l'escola", ens explica Fermín Manchado
mentre neteja el seu magatzem d'eines. Com
a president de l'Associació d'Horts Urbans del
Bon Recés, ell és l'encarregat de posar una
mica d'ordre en un espai en el qual conviuen
una cinquantena de persones, "cadascuna amb
les seves manies i particularitats". Tanmateix,

A hores d'ara, i fins que s'assignin les parcel·les (el
15 de novembre al Centre Cívic de Can Noè), la majoria d'horticultors esperen amb nervis i una mica
d'impaciència com els afectarà aquesta nova convocatòria. Alguns temen que els canviïn de parcel·la i
altres no volen quedar-se sense el seu tros de terra.
Mentrestant, aprofiten els últims dies d'incertesa per
preparar el conreu d'hivern i posar-ho tot a punt.
"A la finca ens organitzem prou bé i tots ens
fem responsables d'una tasca en concret", afirma
Manchado, que afegeix que "fins i tot hi ha encarregats d'ensenyar els horts quan venen visites".
Precisament, les escoles són els centres que més
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l'entrevistat assegura que tots els que ara en
formen part ja han fet pinya i s'ho passen bé.
De fet, aquest és un dels objectius que la majoria d'usuaris perseguien quan van sol·licitar
la seva parcel·la: "Veníem a distreure'ns i a
passar l'estona, tot i que cap de nosaltres tenia
coneixements d'horticultura quan va començar". Cinc anys després, tots saben quins són
els trucs necessaris per aconseguir la millor
collita sense utilitzar cap artifici. "Fems de cavall, aigua i treure les herbes quan toca és la
base del nostre secret", assegura Manchado.

sol·liciten aquestes rutes pels voltants del Bon Recés,
seguides dels casals d'avis. Tot plegat, una manera
original i enriquidora d'acostar l'agricultura a petits
i grans i fomentar les relacions entre generacions
tan diferents.

Fermín Manchado, president de
l'Associació d'Horts Urbans del Bon
Recés

"En un primer moment, cap de nosaltres sabia res d'horticultura. Veníem a
distreure'ns i a passar l'estona."
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Cada vegada hi ha
més escoles que
aposten per fer
un hort ecològic
a les seves
instal·lacions
i exploten les
seves possibilitats
educatives
L'hort com a recurs pedagògic

disposen d'hort propi. És el cas, per exemple, de
les escoles Camí del Mig, Cirera, Angeleta Ferrer,
Joan Coromines i l'institut-escola Àngela Bransuela.
"Quan vaig arribar a l'escola ara fa cinc anys,
el mètode a seguir era preparar l'hort amb una
quinzena de nens i nenes, activitat que era quasi
impracticable", explica Pau Arboix, responsable de
l'hort de l'escola Joan Coromines i tutor d'una de
les classes de 4t de primària. Des de fa un parell
de cursos, però, aquest mestre ha decidit dedicar
les hores del pati a treballar la terra, amb la collaboració dels alumnes que mostren cert interès
per l'activitat. Fora de l'esbarjo, l'espai està obert
per a qualsevol grup del centre que vulgui fer-lo
servir com a recurs pedagògic.

Més enllà de la seva funció sostenible i social,
els horts també poden ser un molt bon recurs
pedagògic. En aquest sentit, cada vegada hi ha
més escoles que aposten per construir un hort
ecològic a les seves instal·lacions amb l'objectiu
de treballar certs continguts formatius i conscienciar els alumnes dels beneficis de seguir una
alimentació saludable.

Des de la setmana passada, Arboix té una ajudant. "Al setembre, l'Ajuntament es va posar en
contacte amb nosaltres per si volíem que vingués
una persona a col·laborar amb nosaltres a l'hora
de tenir cura de l'hort", afirma el docent. L'escola
Joan Coromines va acceptar i ara compten amb
una "padrina" que s'encarregarà de la part logística i de manteniment a canvi d'emportar-se
a casa part de la collita.

Actualment, sis equipaments mataronins formen
part del programa d'Escoles Verdes de la Generalitat
de Catalunya: Montserrat Solà, Rocafonda, Maristes
de Valldemia, els instituts Josep Puig i Cadafalch
i Thos i Codina, i el CEE Les Aigües. Altres centres
públics, tot i no pertànyer a aquesta xarxa, també

De fet, aquest és un servei pel qual ja s'han interessat altres escoles i que és possible gràcies
a la participació de gent gran, sobretot jubilada,
que en la majoria de casos no es pot permetre el
cost que suposa sol·licitar una parcel·la a la finca
del Bon Recés.

El Joan Coromines és un dels centres mataronins que té un hort escolar.
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Arxiu

Argentona

www.totmataro.cat/argentona

L'aprofitament i la conservació del bosc,
protagonistes del cap de setmana
Del 25 al 27 d'octubre la vila acull una intensa programació amb xerrades, tallers,
exhibicions i activitats per a tota la família relacionades amb l'àmbit forestal
Societat: Argentona Comunicació

Argentona dedica aquest cap de
setmana a l'àmbit forestal. Ho fa amb
un cap de setmana llarg, del 25 al 27
d'octubre, durant el qual s'han programat xerrades, tallers, exhibicions i
activitats per a tota la família.
L'objectiu és conscienciar la població sobre la importància de l'aproﬁtament i la conservació dels boscos.
La iniciativa està organitzada per
APAFOM, amb la col·laboració de diversos ajuntaments i entitats.
Taula rodona i ponències
Està previst que divendres 25 d'octubre, a partir de les 19 hores, el saló de
pedra sigui el punt de trobada per a
experts i divulgadors especialitzats en
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la matèria. De fet, en les conferències i la taula rodona hi intervindran
Martí Rosell, de l'Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor;
Pep Pannon, en representació del
Parc Natural del Montnegre i el
Corredor; Marc Garfella, treballador
de Bosquerols SCCL. i Pro Silva; Joan
Manel Riera, de l'Escola de Natura
del Corredor; Etel Arilla, tècnica del
Grup de Recolzament d'Actuacions
Forestals, i Natàlia Pérez, del Centre
de Formació Forestal Especialitzada.
Activitats per a tots els gustos
Dissabte 26 és el torn de les activitats
per a tota la família. Entre elles, la
cercavila ﬁns a la Font Picant amb la
Colla Argeganters, la sortida botànica, l'arrosada popular o la jam session

Dissabte 26 és el
torn de la cercavila,
l'arrosada popular
i la jam session
a càrrec de Jaume Catà, Antoni Soler
Pichón i Dani Rifà.
Per últim, diumenge 27, a partir de
les 9 del matí, hi ha programada una
xocolatada i a continuació diverses
demostracions i exhibicions vinculades a la fusta i als arbres. | Arg.com
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Tret de sortida a la nova temporada de La Sala
amb l'obra 'Federico García'

Ballarins i músics interpreten l'obra de Tosar.

Arg.com

El director i actor balear Pep Tosar aconsegueix fusionar teatre, música i ball
en aquest espectacle inspirat en Federico García Lorca
Pep Tosar aterra a l'escenari de
La Sala d'Argentona aquest divendres a partir de les 20.30 h per presentar-nos el seu últim espectacle,
"Federico García".
L'actor i director balear aconsegueix fusionar teatre, música i
ball en una obra que alhora mostra
aspectes desconeguts de la vida i
l'art del poeta granadí.

Artistes de renom com el guitarrista Rycardo Moreno i el ballarí
José Maldonado actuen en aquest
muntatge que també es va poder
veure al Festival Grec del 2015 i que
fa un repàs a diversos episodis de la
trajectòria personal i professional
de Lorca: la seva infància a Fuente
Vaqueros, el trasllat a Granada, la
seva època universitària, les seves

Informació
Divendres 25
d'octubre a les 20.30 h
a La Sala
vivències a Nova York i a Cuba, la
seva tornada a Madrid, i el seu
tràgic desenllaç el 18 d'agost del
1936. | Red.

TEMPORADA
2019-20
d’octubre a desembre
culturaifestes.argentona
www.argentona.cat

FEDERICO GARCIA
EL PETIT DE CAL ERIL
LAPÒNIA
LA BELLA TOUR
BLOWING
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VENDA D’ENTRADES i ABONAMENTS

a partir del 17 d’octubre a les 16 h a l’Ajuntament
d’Argentona i a través del web municipal
www.argentona.cat
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ACN

Maresme

www.totmataro.cat/maresme

El servei d'emergències va rebre més de 200
trucades per la llevantada de dimarts a la nit
La majoria dels avisos van estar vinculats a situacions com l'acumulació d'aigua en
baixos o els desperfectes provocats per la força del temporal de pluja i vent
Successos: Redacció

El temporal de pluja i vent que
va afectar tot Catalunya aquest
dimarts a la nit també va deixar
la seva petjada al Maresme. En
total, segons va informar l'ACN, el
telèfon d'emergències 112 va rebre
219 trucades fins dimecres a les 10
del matí per la llevantada que es
va viure a la comarca.
Tot i que la majoria d'avisos van
estar relacionats amb situacions
com inundacions d'habitatges o

diversos desperfectes materials,
el temporal va deixar un mort. Es
tracta d'un home de 75 anys que
va ser arrossegat per la riera d'Arenys
de Munt quan anava a buscar el seu
cotxe. Els equips d'emergència el van
trobar sense vida l'endemà a la platja
de Caldes d'Estrac.
Prop de 100 litres d'aigua a
Mataró
Quant a les incidències registrades
a la capital del Maresme entre les 12
de la nit i les 4 de la matinada, els

bombers van rebre un total de 23 avisos, la majoria d'ells per acumulació
d'aigua en baixos. De fet, es calcula
que van caure prop de 100 litres per
metre quadrat en només una nit.
Entre les conseqüències de la llevantada, destaca l'esfondrament de
mur de 15 metres del pati de l'escola
Maristes Valldemia. La runa va anar
a parar a la Riera, tocant amb el carrer d'Onofre Arnau. D'altra banda,
el vent també va provocar que es
produïssin afectacions a la línia R1
de Rodalies. | Red.

Els efectes del temporal a Mataró
El mur de l'escola Maristes Valldemia no va poder aguantar la força de la pluja i el vent.
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VALORACIONS
GRATUÏTES
La xarxa més gran de Mataró amb 4

oficines, i més de 20 agents per gestionar el teu immoble

Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador

OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es
PLA D’EN BOET (Ref. 325908) Planta baixa completament ext. de 75m
en finca de pocs veïns. Consta de
3 hab. i 1 bany, fusteria d’alumini
i calefacció. En zona de vianants
enjardinada. Per entrar a viure.

125.000€

T

CENTRE/EIXAMPLE (Ref. 254622)
Pis de 80m2 al centre a 1 minut de
l’estació. Consta de 4 hab. 2 banys,
ampli menjador amb sortida a gran
balcó. Calefacció i aire condicionat.

T

155.000€

OFICINA PERAMÁS: Miquel Biada, 79 · T. 937 378 028 · ba510@tecnocasa.es
SANT Cebrià DE VALLALTA
(Ref. 985147). Casa de 168m2,
4 dormitoris, 2 banys complets,
cuina de 20m2, terreny de 650m2.
Totalment reformada.

320.000€

T

SEMICENTRE (Ref. 874123). Pis
de 100m2 amb 4 dormitoris,
bany complet i cuina reformats,
saló-menjador de 25m2 i terrassa/
balco de 12m2.
142.000€ ABANS 149.000€

T

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

8438

CERDANYOLA SUD (Ref. 330923).
Pis de 2 dormitoris, bany, cuina
americana amb sortida a safareig, menjador ampli totalment
reformat.
75.000€ ABANS 79.000€

T

CERDANYOLA SUD (Ref. 326976).
Pis de 3 dormitoris, bany, cuina,
menjador amb sortida a terrassa.
66.000€ ABANS 84.000€

T

NOVA OFICINA: Cirera-Molins, Riera de Cirera 16 · T. 687 453 993
ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

*HIPOTECA AL

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

100%

*Subjecte a l’aprovació per part de l’entitat financera.

Tipus fix des de 1,65%, tipus variable des de Eur +0,75%

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Maresme

núm. 1889 / del 25 al 30 d'octubre de 2019

'El pare de la núvia', la pròxima
proposta de "Sortida al teatre"

La sortida està programada per al 13 de desembre.

Cedida

El punt de trobada serà la plaça de la Vila de Llavaneres,
des d'on se sortirà cap al Teatre Condal de Barcelona
La regidoria de Cultura de
Llavaneres ja ha decidit quina serà

Tot 1 i 2 Maresme 1889.indd 4

l'obra que els veïns que ho vulguin
podran veure en la propera "Sortida

al teatre", el dia 13 de desembre.
Parlem d'"El pare de la núvia", dirigida per Joel Joan i interpretada per
artistes de renom com Joan Pera. Les
entrades es poden adquirir a l'OAC
de l'Ajuntament fins al dimecres 20
de novembre i costen 35 euros (inclouen el servei de bus). El punt de
trobada serà la plaça de la Vila, a les
18.30 hores.
L'argument
"El pare de la núvia" és la història
d'en Francesc Ramon Pujols-Pinyol,
artífex de la marca Galetes PujolsPinyol, que està d'enhorabona perquè
la Meritxell, la seva única filla, està
a punt de casar-se amb en Bernat.
La trama farà un gir el dia abans del
casament, quan en Francesc Ramon
descobreix qui és la mare del seu futur gendre. | Red.

23/10/19 16:36

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. 4546
T
ZONA
CERDANYOLA:

OCASIÓN! PISO REFORMADO: 3 hab. (2
dobles), cocina de fórmica blanca con
galería anexa, baño completo con ducha,
exteriores aluminio, muy bien conserva€ do. (C.E. EN TRÁMITE).

116.000
Ref. 2542

T

ZONA
PLA D'EN BOET

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!
PISO CON
ASCENSOR Y
PARQUING.

Piso bien conservado con pk incluido, 3 hab. (1 doble), 1 baño completo
reformado con ducha, salón comedor
con balcón exterior, exteriores de aluminio. (C.E. en trámite).

145.000€

Ref. 1454
ZONA
CENTRO:

Ref. 4528
PISO TOTALMENTE REFORMADO Y MUY
T
LUMINOSO: Terraza de 15 m2, suelos parZONA Mª
quet, 3 hab. (2 dobles), cocina office de 25m2,
AUXILIADORA:
:
exteriores de aluminio, calefacción, trastero/ DESDE
€ despensa, y PK incluido. (C.E. EN TRÁMITE).
€

T

190.000

145.000

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

2 ÚLTIMOS PISOS! EXCELENTES PISOS DE
OBRA NUEVA: 2 y 3 dormitorios con acaba-

dos de 1ª calidad, pisos totalmente exteriores,
a.acond. con bomba de calor. Pregunte y le
informaremos! (C.E. EN TRÁMITE).

937 965 148
23/10/19 16:05

www.totmataro.cat/perfil

Perfils
Enric Navarro,

de bracet amb la música
Perfil: Redacció

La música ha acompanyat Enric Navarro des de
petit, quan va començar a estudiar-ne als 9 anys.
Des d'aleshores, no ha deixat d'acumular experiències gràcies a diferents projectes, com per
exemple el seu pas per diverses corals, un grup
de gòspel i el grup Ex Via. També va formar part
de la junta del Col·lectiu de Músics del Maresme i
des de fa cinc anys forma part del projecte Aposta
d'Òpera, de l'escola de música d'Arenys de Mar.
Cap a l'any 2000, va intentar dedicar-se plenament a la música, però no va funcionar i va
començar a treballar de manera "provisional"
com a tècnic de prevenció de riscos laborals, una
feina a la qual ja fa 20 anys que es dedica i en la
qual assegura que es troba molt bé. Però lluny
de desistir, l'Enric ha seguit desenvolupant, en
paral·lel, la seva passió per la música.

Complint somnis
Aquest estiu, l'Enric ha complert un dels somnis
que persegueixen la majoria de músics: publicar el
seu propi disc, un treball on "hi ha les típiques cançons d'amor, que seria el 50% del disc, i una altra
part amb temàtiques socials o reflexions", explica
el mateix artista. El disc, produït per la companyia
discogràfica MMM Music, recull 12 temes propis,
alguns dels quals els havia compost als 17 anys. I és
que "Mil coses perdudes", com es titula l'àlbum, és
un recull de la vida musical de l'Enric.
Fa poc que el disc ha sortit al carrer i de moment, "a escala d'èxit i transcendència, ha anat
regular", confessa l'Enric. "Sempre dic que es van
exhaurir les còpies que tenia a Amazon; el que
no dic mai és quantes n'hi havia", bromeja. Però
qualitativament assegura que s'ha sorprès per la
bona rebuda de la gent. "M'agrada perquè hi ha
moltes cançons de les quals m'arriben valoracions
positives", assenyala.
A part del disc, també ha publicat el videoclip d'una
de les cançons, "Torna a casa", que ja acumula més
de 5.000 reproduccions al YouTube.

Tot Perfil Enric Navarro 1889.indd 1

D.Ferrer

Mirant al futur
Com a músic, el següent pas per a l'Enric és acabar de fer promoció als mitjans de comunicació
i aconseguir bolos arreu de Catalunya perquè la
seva obra arribi a més persones. Una feina que
és "d'anar picant portes i estar pendent de quan
surtin coses", apunta. Una tasca feixuga, i més si
"vivim en un país on la música en directe dins de
locals no està gaire valorada", lamenta.
Somiant en gran, l'Enric no té cap dubte de què
voldria: "Poder viure de la música". Assegura que
no té grans pretensions, però que poder viure dels
bolos que fes seria un gran objectiu complert. No
es tanca, però, a poder arribar a tenir tant d'èxit
que li permetés jubilar-se, afegeix entre rialles.

APUNTS
Un cantant a qui admires: Amaya Uranga. La
cançó 'Enmig del no-res' està dedicada a ella.
Altres aficions: els cotxes antics i la lectura.
Un personatge fictici: Sherlock Holmes.
Un lloc on t'agradaria cantar: actuar en solitari
al Palau de la Música Catalana de Barcelona.

23/10/19 18:36
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66

(cant. el Torrent, 57)
[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Eixample

190.000 €

PIS AMB TERRASSA TOTALMENT EXTERIOR I LLUMINÓS!!!
123m², 3 habitac, bany, cuina office, saló-menjador, calefacció, tanc.
d’alumini, terres parquet, pàrquing...Excel·lent oportunitat per estat i
situació. Comerços i serveis.Totalment exterior!!! T 151659
[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Centre

290.000 €

DÚPLEX IMPECABLE AMB TERRASSA DE 20M2!
100m², 3 habitac., 2 banys, cuina office, saló-menjador, aa/cc, tanc.
d’alumini, ascensor. Molta tranquil·litat. Tot tipus de comerços i serveis. Ascensor. Per entrar-hi a viure. Excel·lent oportunitat!! T 151647

MATARÓ - Peramàs

222.705 €

MAGNÍFIC PIS EN EXCLUSIVA MOLT ASSOLELLAT!
100m², 4 habit., bany, cuina indep., saló-menjador, aa/cc, calefacció, tanc. d’alumini, terres parquet, galeria, balcó, ascensor... Pis
molt ben distribuït. Per entrar-hi a viure!!!!! T 151653

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

[EN
TRÀMIT]

ARENYS DE MAR - Portimar

253.000 €

ARENYS DE MAR - Centre

180.000 €

PLANTA BAIXA AMB GRAN PATI I PISCINA COMUNITÀRIA!

GRAN LOCAL COMERCIAL EN MOLT BONES CONDICIONS!

114m², 3 habit., 2 banys, cuina indep., saló-menjad., calefacció,
aa/cc, tanc. d’alumini, terres parquet, ascensor, pàrquing. a prop
comerços, serveis, estació i platja Per entrar-hi a viure!!! T 410336

Local en planta baixa amb espais i llum exterior. 230m2, servei i
subministraments d’alta. Possibilitat d’adaptar-lo com a habitatge. Façana de 5m. Molt bona zona a molt bon preu!!! T 350159
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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 - El Palau

600 €

PRECIÓS PIS PERFECTAMENT COMUNICAT!
Finca sense ascensor. 69m², 2 habit. dobles, bany, cuina independent, saló-menjador amb balcó, calefacció, tanc. d’alumini,
terres de gres, safareig…. Per entrar-hi a viure!!!!! T 110753

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Eixample

975 €

PRECIÓS PIS D’OBRA NOVA AMB ACABATS D’ALTA QUALITAT!

675 €

MATARÓ - Centre

PRECIÓS PIS PERFECTAMENT SITUAT!
Finca sense ascensor. 85 m², 4 habitacions, bany, cuina independent, saló-menjador, tancaments de fusta, galeria, balcó… Per entrar-hi a viure. Tot tipus de comerços i serveis!! T 109610
[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Centre

800 €

PRECIÓS PIS AMB GRAN TERRASSA DE 60M2!
84m², 4 habit., 2 banys, cuina office, saló-menjador, calefacció, tanc.
fusta, terres gres i parquet, galeria, balcó, ascensor. Envoltada de comerços, escoles, estació i la platja Ideal per a família!!! T 108434

MATARÓ - Centre

500 €

LOCAL MOLT COMERCIAL TOTALMENT REFORMAT!

A estrenar. 60m², 2 habit., 2 banys compl, cuina americ., saló, pàrquing 58m2, bany i terrassa 25m2. Local polivalent ideal oficina, magatzem o
i piscina comunit. Terres parquet, portes fusta, persianes elèctriques, botiga. Immillorable situació! Ben comunicat amb transport públic, tren
i autobús. Façana de 4m d’alçada.!!! T 303084
tanc. d’alumini. Pàrquing inclòs. Traster opcional!! T 110586
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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 1889.indd 1

A 2 minuts de Mataró Park
23/10/19 16:53

