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Daniel Ferrer

Els jubilats segueixen en peu de guerra per aconseguir una
pensió digna, una lluita que cada vegada pren més sentit

13/11/19 13:41

Estètica Científica i Benestar
25 ANYS

Novetat

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

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

www.korrmataro.cat
Zones d'acció d'SLIMUp
Abdomen
Cuixes
Glutis
Braços

Melcior Palau 8, Baix 1a 08302 Mataró (Barcelona)
93 798 08 45 / 638 55 63 44 info@korrmataro.cat
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Pl. Cuba, 48, Mataró
info@sucasa.es

Tl. 93 757 12 82
9351

www.sucasa.es
AQUESTA SETMANA
DESTAQUEM AQUEST
IMMOBLE

ECONÒMIC, IDEAL INVERSORS!
TOTALMENT EXTERIOR!

PIS MOLT ALT AMB ASCENSOR!

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. Bany amb dutxa. Terres parquet. Bon pis a preu
realment assequible. Bona rendibilitat.

Ref. 13049AVD.AMÈRICA/RDA.CERVANTES:
Sobre avda principal, a prop passeig marítim i platja.
84m2, excel·lents vistes clares. Bona distribució, 3
dorm. (abans 4). Saló menj. lluminós. Balcó anterior i
posterior. Gran cuina office, galeria. Bany conservat +
tocador. Fust. faig. Terres. Paga menys que un lloguer!

E

89.900€

T 147.000€

Ref. 13059 CERDANYOLA NORD: Situat a prop
rda. Rocablanca, al costat comerços, col·legis i
perfectament comunicat. Habitatge 75m2 d’altura mitjana i òptim estat de conservació sense necessitat de grans reformes. 3 dormitoris.
Saló menjador ampli i lluminós. Cuina perfecte
estat. Bany. Terres gres ceràmic. Realment interessant per preu / estat / característiques.

T

77.000€

FINCA AMB ASCENSOR!

ATENCIÓ AQUEST IMMOBLE!

BONA COMPRA!

Ref. 13052 PERAMÀS/PL. GRANOLLERS: Bon
pis reformat i ben distribuït. 83m2. Excel·lent emplaçament, supermercats, centres educatius, 3 dorm. Saló
menj. lluminós. Cuina equipada i reformada. Bany actualitzat. Habitatge sense barreres arquitectòniques,
ben situada i amb un preu realment interessant!

Ref. 13060 CERDANYOLA NORD: Casa unifamiliar cantonera amb local 60m2 amb persiana + terrassa superior. Entorn agradable, zona molt familiar. 3 dormit. (2 dobl). Saló menjador, cuina bones
mesures, galeria, terrassa amb una part coberta.
Calefacció. Terres gres. De les millors ocasions!!!

Ref. 13056 PERAMÀS /PL. CATALUNYA: Ben
emplaçat al costat avingudes principals. Alt i perfectament orientat. Llum i distribució 72m2. 3 dormit.
Saló menj. 20m2. Balcó sobre carrer tranquil. Cuina
bon estat. Galeria. Bany actualitzat. Fusteria int. cedre, exteriors alumini. Preu molt interessant!!

E

166.260€

VOLS UN HABITATGE D’AMPLES
ESPAIS?
Ref. 13058 RONDES/PRES.TARRADELLAS: Excel·lent habitatge 110m2 sense passadissos. Saló
menjador ampli. Balcó sobre espais oberts, perfecta
orientació. Cuina office. Galeria. 4 dor. 2 banys. Terres
parquet calefacció. Traster 5m2. Impecable!!

T

209.800€

T 167.000€

T 169.000 €

EN ZONA RESIDENCIAL!

ÀTIC DÚPLEX AMB TERRASSA 40M2!

Ref. 13053 CAMÍ DE LA SERRA: Immillorables
característiques per ubicació, lluminositat i la seva
imatge interior. Entorn agradable. Finca impecable. 3
dorm. Saló menjador 2 ambients. Balcó. Cuina equipada. 2 banys (1 suite). Terres de parquet. Calefacció.
Portes lacades.

Ref. 12997 CAMÍ SERRA/VISTA ALEGRE:
Magnífic habitatge de 145m2 a petita comunitat de
veïns. Realment especial. Vistes. 3 dormit., planta +
estudi superior de 45m2 amb bonica i molt assolellada terrassa solàrium. 2 banys. Calefacció. Pocs veïns.
Sens dubte el millor pis de la zona !!!

G

249.000€

T

312.000€

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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13/11/19 10:37

MATARÓ
i MARESME

Número 1892
Codi QR
Llegeix el Tot Mataró
al teu mòbil o tauleta

del 15 al 21 de novembre
de 2019

ciutat
El PSC torna a guanyar les
eleccions generals a Mataró

cultura
Marc Abril assumeix la direcció
artística del cicle de Reis

reportatge
Els jubilats segueixen en peu de
guerra per aconseguir una pensió
digna

esports
El Quadis CNM no pot remuntar
contra l’Oradea i no jugarà la
semifinal de l’Eurocup

Maresme
Entrevistem El Petit de Cal Eril
abans de presentar el seu nou
disc a La Sala d'Argentona

perfil
Jorge Carrión,
seguint la pista dels llibres

Edita: EL TOT MATARÓ S.L.
Director: Antoni Rodríguez
Administració: Maria Carme Rodríguez

MATARÓ
i MARESME
Carrer d’en Xammar, 11
08301 Mataró
Telf: 93 796 16 42
Mòbil: 605 686 147
www.totmataro.cat
www.eltotesport.com
www.portalmataro.com
mataro@totmataro.cat
redaccio@totmataro.cat
atencioclient@totmataro.cat

SUMARI 1892.indd 1

Amb la col·laboració de:

30.000

exemplars setmanals

Oficina: Paquita Cruz i Carme Fabrés (atenció al client), Joan Guillén (disseny) i M. Fernanda Marañón.
Redacció: Gisela Ferrer, Berta Seijo i Diana Gomà.
Fotografia: Daniel Ferrer | Correcció: Gemma Martínez | Nous Projectes: Àlex Gomà
DIPÒSIT LEGAL: B-18.356-1981 | Imprimeix: LITOGRAFIA ROSÉS
Distribució Gratuïta a Mataró, Argentona, Vilassar de Mar, Arenys de Mar, Caldes d’Estrac, Llavaneres
EL TOT MATARÓ no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions i missatges comercials inclosos en la revista.

Publicació associada:

Audiència controlada per:

Difusió controlada per l’oficina de Justificació de la Difusió

PEFC/14-38-00127

13/11/19 17:03

Torna la Piscina
Municipal
Vine a les jornades de portes obertes

22 i 23 de novembre
Activitats per a adults

Aiguagim (piscina petita) / Natació (piscina gran)
Divendres de 8.30 a 9,30 h / De 16 a 17 h / De 19 a 20 h
Dissabte de 9.15 a 10 h
Fitness (piscina petita i piscina gran) Divendres de 10 a 11 h
Aigua mix (piscina petita) Divendres d’11 a 12 h
Dissabte de 10 a 11 h
Fitness / Activitat lúdica (piscina gran)
Divendres de 19 a 20 h

Activitats per a infants i joves
Joc lliure i dirigit
(piscina petita i piscina gran)
Divendres de 17 a 19 h
Dissabte d’11 a 13.30 h

Durant l’horari d’obertura
es podrà visitar tota la instal·lació
Piscina petita: les activitats lúdiques
es fan amb acompanyant. Aforament limitat
Piscina gran: per a les activitats
lúdiques cal saber nedar
Sala de fitness: assessorament en diversos horaris
Es reservarà un carrer per a nedar amb aletes

Celebrem els 50 anys amb
una instal·lació renovada

Nova climatització
Nou enrajolat de la piscina
Nova sauna
Nova màquina de fitness
Nova il·luminació led
I més millores

piscinaPortOb_ELTOT.indd 1

www.mataro.cat/piscinamunicipal
Tel. d’atenció ciutadana: 010*
Ajuntament de Mataró
@matarocat @esportmataro
*Des de fora de Mataró: 807 11 70 10.
De 8 a 19 h, de dilluns a divendres. Festius tancat.

6/11/19 8:38

Davant de tot
La bèstia
Opinió: Lluís Martí

Tal com s’esperava de la llei del pèndol, un cop extinta la seva
arnada condició de reserva espiritual d’occident, el nou orgull patri
va consistir a vendre la pell de brau com el darrer bastió europeu
que es resistia a la incursió política de l’extrema dreta.
Un eslògan preciós si no fos perquè se sustentava en l’existència
d’una de les dretes més ràncies d’Europa, dins la qual s’han sentit còmodes nostàlgics i xenòfobs mentre la conveniència era disfressar-se de joves demòcrates pels passadissos de la Unió. I ara
que la unió sona a poc més que un tràgic eufemisme, on són més
universals les lleis dels mercats que no pas els valors i els drets,
cadascú a casa seva i l’euro a la de tots, n’hi ha hagut prou amb
un sol any de comicis (desbocat, això sí) per esfondrar el bastió.
Tot i aquesta sensació que els dies devoren els anys, no fa pas tant
que en una conversa arran de la pulsió independentista que tensava el país, un il·lustríssim prohom de la ciutat ens advertia del
perill, en cas de persistir, de “despertar la bèstia” [sic].
En tot cas, a banda de l’evidència (a cops flagrant, a cops latent)
que la bèstia existia, el més trist de l’argument era el reconeixement implícit de l’amenaça del règim de no traspassar els marges
per poder jugar a fer de democràcia, un taulell amb prou carrils
per garantir oponents i picabaralles i prou estrets per garantir l’essència del destí en l’universal.
Ja fa anys i panys que al saló de sessions del nostre Ajuntament
hem tingut regidors declaradament xenòfobs. Que assistim a la
normalització de l’a por ellos institucional i popular, de la impunitat i l’arbitrarietat, a la normalització de la resposta lamentable
al drama del mare mortum, a la banalització del nazisme. Tenim
femers a totes les institucions i ara, oh sorpresa, hi ha qui s’escandalitza de trobar-se la ultradreta escarxofada en un escó. De debò?
Sí, n’hi ha uns quants més, força, que semblen haver-se despertat
de la seva particular migdiada constitucionalista i ara s’espolsen les
capes de maquillatge de semicorrecció política: al final, els liberals
moderns van resultar ser col·leccionistes d’àligues i els que no eren
ni blaus ni rojos tampoc no eren ni verds ni liles sinó ben grisos.

PACTE PER AFAVORIR
L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
APLAUDIT: L'Ajuntament, la
Fundació TecnoCampus i el Consorci
de la Zona Franca han signat un protocol general per actuar conjuntament per a la creació i implantació
d’activitat econòmica a la ciutat.

L'EXTREMA DRETA AVANÇA
POSICIONS A MATARÓ
CASTIGAT: En les passades eleccions generals, Vox va millorar
els seus resultats a la capital del
Maresme passant de 2.981 vots (el
4,43%) a 5.019 vots (el 8,02%).

L’ENQUESTA

T'agradaria que Mataró
tingués una platja per
gossos?
47,6 % Sí
52,4 % No

LA PREGUNTA

Dones suport a les
reivindicacions dels
pensionistes?
VOTA L'ENQUESTA A:

No sé si és bona cosa que el llop cregui que ja no necessita la pell
de xai, però servirà com a mínim perquè cínics i estúpids no puguin seguir justificant el seu autoengany.
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Les portades

Foto antiga

La visita del dictador a Mataró

De fa 25 anys
ACM Ajuntament de Mataró. Visita del general Franco a Mataró. 26 de maig de 1947. Masachs 001.

El 2019 ha estat l'any de l'exhumació de Franco i del seu trasllat
i reinhumació fora del Valle de
los Caídos. Fa més de 70 anys,
la situació era ben diferent: el
dictador era venerat arreu on
anava. De fet, el cabdill també
va visitar Mataró, el 26 de maig
del 1947, tal com es pot veure
en aquesta imatge cedida per
l'Arxiu Comarcal del Maresme.

La fotografia retrata una de les
primeres vegades que el generalísimo va trepitjar Catalunya,
amb tot el que això suposava:
carrers omplerts de públic, façanes amb banderes nacionals,
tapissos i estendards, comerços
tancats, i una benvinguda amb
interpretació de l'himne nacional inclosa. En resum, tot un
espectacle.

De fa 15 anys
ANY XXXIV

Del 21 al 27 de novembre de 2014
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NÚMERO 1650

L’Ajuntament investiga possibles irregularitats en
l’adjudicació de pisos de protecció oficial
T. 937 416 030
Vía Europa, 202 - 218
08304 Mataró
Més de 3.000m2 en decoració

També a Badalona:
Passeig de la Salut, 88
T 933 881 236

NÒRDIC PLOMA
des de

10,95€

DECORACIÓ, ROBA DE CASA
SOS...
CATIFES, PARQUETS, MATALAS
ÇA
PROFESSIONALS DE CONFIAN de 9 a 21 h

Pàrquing gratuït al mateix

edifici Horari ininterromput
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De fa 5 anys
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Arxiu

Ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

El PSC torna a guanyar les eleccions generals
a Mataró
Revalida la seva victòria amb el 23,08% dels vots, seguit d'ERC-Sobiranistes amb el 20,4%
Política: Redacció

El PSC va repetir com a guanyador
de les eleccions generals del 10 de novembre a Mataró, una jornada que va
tenir una participació del 71,96% (un
5,52% menys que a l'abril). Els socialistes es van tornar a situar com a
primera força política a la ciutat amb
14.446 vots (el 23,08%), però amb dos
punts menys que a l'abril (quan van

Tot 1,2,3 i 4 Ciutat 1892.indd 2

aconseguir 17.082 vots). La segona
força, ERC-Sobiranistes, els va seguir
de prop, amb 12.770 vots (el 20,40%),
dos punts percentuals menys que en
els anteriors comicis. En tercera i quarta posició, ECP-Guanyem El Canvi va
aconseguir 8.659 vots (el 13,83%), i
JxCat - Junts, 7.127 vots (l'11,39%). Per
la seva banda, tant Vox com el PP van
millorar els seus resultats, passant de
2.981 (el 4,43%) a 5.019 (el 8,02%), i

de 3.377 (el 5,02%) a 4.802 (el 7,67%),
respectivament. Per últim, Ciutadans,
amb 4.110 vots (el 6,57%), es va quedar
lluny dels 9.054 vots que va registrar a
l’abril (el 13,45%), i la CUP, en la seva
primera participació en unes eleccions generals, va arribar a 3.394 vots
(el 5,42%).
Del total de vots emesos, 442 (el
0,71%) han estat en blanc i 390 (el
0,62%) s’han considerat nuls. | Red.

13/11/19 18:12
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Els socialistes han guanyat les últimes quatre convocatòries electorals que s'han fet a la ciutat.

D. Ferrer

L’efecte Bote es confirma, l’independentisme
avança i el vot a la ultradreta es consolida
El pols electoral que va proposar Pedro Sánchez amb el 10-N va deixar uns resultats
a Mataró dels quals es poden extreure diverses conclusions

Opinió: Joan Salicrú

Els socialistes van tornar a guanyar
diumenge unes eleccions generals a
Mataró, cosa que no és una sorpresa
(han guanyat les últimes quatre convocatòries electorals que s’han fet a
la ciutat). El que sí que ho va ser és
que durant bona part de l’escrutini,
Esquerra Republicana avançava els
socialistes i se situava en la primera
posició, donant a entendre que en un
futur els republicans podrien ser capaços d’imposar-se en unes eleccions

Tot 1,2,3 i 4 Ciutat 1892.indd 3

espanyoles a la capital del Maresme
(de moment ho han fet en unes europees, el 2014, i han estat segons en les
darreres autonòmiques, municipals
i a les generals del 28-A). Finalment
el PSC va tornar a guanyar les eleccions, amb el 23% dels vots (dos punts
menys, això sí, que en l’anterior convocatòria a les generals) i ERC es va
quedar en el 20% (també reculant un
parell de punts percentuals).
Al maig hi va haver efecte Bote
El politòleg Miguel Guillen apuntava

en una piulada la mateixa nit de diumenge com es traslladarien aquests
resultats a les municipals: PSC 7 regidors, ERC 6, En Comú Podem 4, Junts
per Mataró 3, PP 2, Vox 2, Ciutadans 2 i
CUP 1. És a dir, pel que fa als resultats,
el PSC obtindria sis regidors menys
que els que va aconseguir David Bote
al maig. L’escrutini de les generals,
doncs, confirma que l’efecte Bote va
existir a les municipals: quan el PSC
es presenta sense més, el 28 d’abril o
aquest diumenge, els resultats són de
l’ordre del 23% (25,37% a l’abril);

13/11/19 18:12

Ciutat
Entre els votants de
Vox, hi ha un vot de
protesta, un vot que
busca un petit Trump
que els representi

Resultats de les eleccions generals a Mataró.

en canvi, quan s’ha presentat l’actual l'alcalde a les municipals, entremig d’aquestes dues convocatòries, el
percentatge ha crescut fins al 38,73%.
D’altra banda, encara que els resultats
de les generals del PSC a Mataró són
semblants als de la resta de l’àrea metropolitana, cal subratllar que amb el
23% del diumenge els socialistes locals
van aconseguir un punt per sobre respecte de la mitjana del PSC a la província de Barcelona i també mitigar
la marxa enrere respecte del 28A amb
“només” un 2,3% menys de vots (2,8%
en el conjunt de la província).

formació d’extrema dreta a la ciutat —
anteriorment, el 2011 Plataforma per
Catalunya va obtenir-ne 500 menys
(4.684)—. Hi ha, doncs, un vot consolidat a l’extrema dreta a la ciutat. He escrit
“a l’extrema dreta” i no “d’extrema dreta”,
perquè despatxar aquests votants amb
el “fora feixistes dels nostres barris” és
excessivament simplificador: dins dels
votants de PxC el 2011 i a Vox el 2019 hi
ha un vot de protesta, un vot d’alarma,
un vot que diu “no ens sentim representants per les elits” i que busca un
petit Trump que sí que els representi.
També hi ha, evidentment, una part
de vot declaradament espanyolista,
Vot a l’extrema dreta consolidat que fins ara havia votat Ciutadans i
Vox va obtenir diumenge 5.019 pape- que ara ha buscat un xarop més fort.
retes a la ciutat,
el màxim
històric
a una
El que
convé és saber
per què passa
el
FALDÓN
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que passa, quines en són les causes i
buscar possibles solucions. El president
d’Òmnium Maresme, Carles Estapé,
ha escrit: “No hi ha quatre milions de
feixistes a l’estat espanyol. Hi ha molta
gent que no pot visualitzar futur i busca
respostes que no troba”. Doncs el mateix podríem dir de Mataró.
L’independentisme avança, però
segueix lluny de la meitat dels
vots
Les formacions independentistes obtenen el millor resultat en unes generals
a la ciutat —creixen un 3% i passen del
34,25% del 28-A al 37,21% dels vots—,
un molt bon resultat vist en perspectiva
(tot i que no el millor registre: 42,18%
aconseguit el 21-D a les catalanes convocades pel president Rajoy a través
del 155). De totes maneres, no deixa
d’evidenciar-se que, ni en el moment
en què més electors es podien sentir
temptats de prémer el botó de la “utopia disponible”, en paraules de Marina
Subirats, en una ciutat com Mataró
s’aconsegueix superar la barrera del
terç llarg independentista. | J.S.

100 €

EMPORTA’T
SI CONTRACTES
LA LLUM I EL GAS
I SENT L’ENERGIA
DE PASSAR DE 0 A 100

CY

CMY

INFORMA-TE'N AL TEU PUNT DE SERVEI

K

Rda Mossèn Jacint Verdaguer, 47, local
08304 Mataró (Barcelona)
Tel.: 935 361 372 • Mòbil: 634 910 619
info@eco-efficient.cat
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Territori oferirà cursos de formació a la Policia Local de la ciutat sobre la normativa vigent dels VTC.

Cedida

Cabify obre servei sota reserva a Mataró
La companyia amplia la flota a Barcelona fins als 800 cotxes i obre servei a Mataró,
Terrassa, Martorell i Sitges
Entitats: Cugat Comas

Cabify va anunciar dimecres passat
l'ampliació de la companyia, tant en el
volum de flota operativa a Barcelona,
que augmenta fins als 800 cotxes,
com obrint servei a nous municipis,
entre els quals hi ha Mataró, Terrassa,
Martorell i Sitges. Amb aquesta notícia, l'empresa va refermar la voluntat
de seguir ampliant el seu radi d'actuació a Catalunya. “Els usuaris de

Cabify a Barcelona i la seva àrea metropolitana han respost a la proposta
de la companyia de seguir sent una
opció de mobilitat per a ells, i nosaltres seguirem apostant per la ciutat i la
regió”, afirmava el president de Cabify
Europa, Mariano Silveyra.
Cabify opera a Catalunya a través de la filial Prestige&Limousine
i també ofereix un servei de motos
elèctriques compartides (MOVO)
a Barcelona.

Cursos sobre la normativa
El departament de Territori i
Sostenibilitat oferirà cursos de formació a la Policia Local de Mataró,
Terrassa, Martorell i Sitges sobre la
normativa vigent sobre els VTC. La
regulació estableix que els serveis
s'han de contractar amb una antelació
de com a mínim 15 minuts, que els
cotxes han d'estar inscrits al registre
de serveis i no poden estacionar al
carrer esperant captar viatgers. | Red.

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

670 053 959

Tot 1,2,3 i 4 Ciutat 1892.indd 5
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Ciutat

Comissaria dels Mossos d'Esquadra a Mataró.

Arxiu

Condemnat a mig any de
presó per una agressió racista
a una dona a Mataró
L'acusat va colpejar una veïna fins a produir-li diverses
contusions
L'Audiència de Barcelona ha condemnat un home a sis mesos de presó, una multa de 720 euros i una
indemnització de 620 euros per una
agressió racista a una dona. Els fets
van passar a Mataró i es remunten
al 12 de setembre del 2016. Segons
el recull de la sentència, aquell dia
l'home va trencar la porta de casa
d'una veïna, a qui va donar cops de
puny i va pegar amb un pal d'alumini
davant dels seus fills menors d'edat,
mentre li cridava "putos negres, us
pegaré a tots, em teniu fins als collons, fills de puta". A conseqüència
de l'agressió, la víctima va patir diverses contusions i va trigar vuit dies
a recuperar-se, sense patir seqüeles.
El tribunal considera provat que
l'home mantenia una relació veïnal
"conflictiva" amb la víctima i que,
un cop a l'interior del domicili, va
actuar amb la intenció de "menystenir i humiliar l'origen nacional dels
seus veïns" i "menyscabar la seva
integritat física".
La sentència també recull que

Tot 5 i 6 Ciutat 1892.indd 2

quan van arribar els Mossos d'Esquadra, l'acusat va seguir fent afirmacions racistes: "Negres, fills de
puta, putos negres de merda, que
porto 10 anys aguantant que vosaltres no feu res, al final els hauré de
tallar el coll a tots, em fan la puta
vida impossible".
El condemnat també va causar
desperfectes a l'habitatge per valor
de gairebé 300 euros.
Resolució
Per aquests fets, l'Audiència de
Barcelona condemna l'acusat per
un delicte contra la integritat moral, un delicte lleu de lesions i un
delicte lleu de danys. L'home no
haurà de complir la condemna de
mig any de presó si no comet cap
delicte durant dos anys, abona la
indemnització de 620 euros de responsabilitat civil en 24 quotes mensuals per a la víctima, i participa en
un programa formatiu d'igualtat de
tracte, no discriminació i acceptació
de la diversitat. | Red.

La piscina abans de les obres.

Arxiu

La Piscina Municipal
reobre les portes
L'equipament celebra
aquest any el seu 50è
aniversari
La Piscina Municipal de Mataró
torna a obrir les portes després de
quatre mesos d'obres per millorar-ne
les instal·lacions. L'equipament esportiu va tancar al mes de juliol per
dur a terme diferents actuacions, entre les quals destaquen la millora de
la climatització, una nova sauna, el
canvi d'enrajolat de la piscina gran
i la millora de les dutxes i la façana,
que ha estat repintada.
Un cop finalitzades les obres, la
piscina torna a posar en marxa el
servei esportiu escolar de natació
i l’activitat diària amb els abonats.
50 anys de vida
Aquest any, l'equipament celebra el
mig segle de recorregut amb diverses
activitats que s'allargaran fins al juliol
del 2020. El primer acte, coincidint
amb la reobertura de la piscina, serà
el cap de setmana següent, els dies 22
i 23 de novembre, amb dues jornades
de portes obertes. El dissabte obrirà
de 8 a 20 h, i el diumenge de 9 a 14 h.
Durant els dos dies s'han programat
diferents activitats per al públic adult
i jocs per als infants i joves. | Red.

13/11/19 13:04

núm. 1892 / del 15 al 21 de novembre de 2019

Reunió de l'equip de treball.

Aj. Mataró

L'Ajuntament té el repte de reduir 2 milions
d'euros de despesa
Per aconseguir-ho, s'està
elaborant un pla de mesures de racionalització
L'Ajuntament de Mataró ha posat en marxa l'elaboració d'un pla
de mesures de racionalització en la
prestació dels serveis per al període comprès entre el 2020 i el 2023.
El consistori s'ha marcat el repte de
reduir la despesa dedicada als serveis
en prop de 2 milions d'euros, aplicant
mesures que garanteixin l'eficàcia,
l'eficiència i la sostenibilitat.
L'equip de treball dedicat a l’elaboració, la proposta i el seguiment del
pla està format per personal tècnic
que compta amb el suport administratiu. La idea és que a finals d'any
ja s'hagi enllestit el pla i es doni pas
a la proposta d'implantació.
Més impostos, més estalvi
La notícia arriba després que l'Ajuntament confirmés l’augment dels
tributs previst per al 2020, el qual
suposarà una pujada de 48 € anuals de mitjana per família. Segons
el consistori, una mesura necessària
per garantir la prestació de serveis i
donar resposta a les necessitats de
la ciutat. | Red.
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El nombre de pisos turístics augmenta a l'àrea metropolitana.

Arxiu

Els pisos turístics a Mataró
van a l'alça
La Cambra de Propietat Urbana de Mataró i el Maresme
alerta dels problemes de tenir pisos il·legals a la ciutat
L'oferta de pisos turístics en
l'àrea metropolitana és cada vegada més àmplia. Dins d'aquest
negoci, però, continua havent-hi
una oferta il·legal que, més enllà
de no complir la normativa, genera diverses afectacions a la població local. Així ho ha assegurat
la Cambra de Propietat Urbana de
Mataró i el Maresme.
A Mataró, en només dos anys el
nombre de pisos turístics (legals)
gairebé s'ha triplicat i ha passat de
40 pisos registrats a la Generalitat el
2017 fins als 101 del 2019, segons dades de l'Ajuntament. Una xifra, però,
que la Cambra no troba encara excessiva davant els 126.000 habitants
que té la capital maresmenca. Si es fa
balança, la incidència negativa que
pot tenir en el mercat de lloguer és
encara baixa.
Oferta il·legal
El que sí que afecta de manera
perjudicial és l'oferta il·legal que,
segons la Cambra, també existeix a Mataró. L'entitat explica
que d'aquesta activitat en surten

perjudicats els mateixos inquilins,
ja que perden el dret de reclamació
davant de qualsevol incident, i els
ciutadans en general, ja que genera
especulació, economia submergida
i les comunitats de veïns no perceben cap retorn positiu.

L'oferta de pisos
turístics a Mataró ha
crescut de 40 habitatges a 101 en dos anys
Des de l'entitat recorden que fer
un ús turístic d'un habitatge sense
tenir la regulació pertinent pot suposar una multa per al propietari,
amb xifres que oscil·len entre els
3.000, els 30.000 i els 600.000 euros, depenent de si les infraccions
són lleus, greus o molt greus. | Red.
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Daniel Ferrer

Barri
a barri

PLA D'EN BOET

www.totmataro.cat

De zona de masies a pol econòmic de Mataró
El barri del Pla d'en Boet és conegut per acollir gran part de la indústria mataronina
i l'edifici universitari del TecnoCampus
Barri a barri: Redacció

Dominat per masies fa només
40 anys, el Pla d'en Boet és actualment un dels pols econòmics
i de coneixement més rellevants
de Mataró. Sense deixar enrere el
seu esperit de barri obrer, aquesta
zona ha viscut en primera persona la renovació del teixit urbanístic i de l'entrada de nous actors
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empresarials al municipi. A més
a més, és també el barri més visitat durant els caps de setmana,
especialment a la nit. I és que el
Pla d'en Boet conté la majoria de
discoteques de renom de la ciutat, freqüentades per gent local i
d'altres municipis del Maresme.
En els últims temps, el barri ha deixat de ser protagonista

als mitjans de comunicació per
problemes com la inseguretat o
la delinqüència i ha ressorgit de la
mà d'espais com el pavelló Eusebi
Millán (i la seva nova pista exterior coberta de 2.000 m2), l'escola
bressol El Tabalet, la comissaria
dels Mossos d'Esquadra (que es
va inaugurar el 2002) o el desenvolupament del sector del Rengle.

2
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De fet, ja quasi s'han enllestit les
obres d'aquest bloc de pisos, ubicat
a primera línia de mar i de preus
força elevats. Tot i l'exclusivitat
dels habitatges, la promoció està
pràcticament venuda gràcies a la
seva proximitat amb Barcelona
i a tenir a la vora actius com els
edificis universitaris, habitatges i
oficines que envolten la zona del
TecnoCampus.
Impuls del teixit industrial i
logístic
L’Ajuntament va començar abans
de l'estiu les obres de millora

Renovació
Alguns dels nous
equipaments del barri
han fet possible que
la imatge de la zona
hagi millorat
dels polígons industrials de ponent, situats al Pla d’en Boet, Les
Hortes del Camí Ral, el Rengle I i II,
i Balançó i Boter. Amb aquest projecte, que disposa d'un pressupost
de 2 milions d’euros (dels quals 1,7
milions d’euros són subvencionats), el consistori vol potenciar les

activitats econòmiques existents i
atraure’n de noves, i modernitzar
els serveis i les infraestructures
per afavorir l’eficiència i la competitivitat de les empreses. | Red.

Les obres de la
promoció de pisos
del Rengle ja estan
quasi enllestides.
A hores d'ara,
pràcticament tots
els habitatges de
l'immoble tenen
comprador.

El barri, en xifres
Segons l'Estudi de la Població elaborat per l'Ajuntament de Mataró amb
dades de l'1 de gener del 2019, al Pla
d'en Boet hi viuen 5.631 habitants. La
mitjana d'edat és una mica més alta
que a la resta de Mataró (només superada per la de Peramàs): 44 anys.
Quant a la distribució de la població
segons el seu lloc de naixement,
el Pla d'en Boet és un dels barris
del municipi que tenen un menor
percentatge d'habitants nascuts a
Catalunya, el 56,92%. En aquest barri,
la nacionalitat xinesa és la que té més
pes sobre el conjunt de la població
estrangera, amb 232 veïns.
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Barri a barri

Pla d'en Boet
per a la ciutadania global, posar en
valor les experiències que s’estan
duent a terme a Mataró, conèixer
experiències innovadores, presentar els recursos que l’Ajuntament
està preparant per al proper 2020
i crear sinergies entre diferents actors participants. Es tracta d'una
jornada per posar sobre la taula
un marc conceptual comú i poder
fer difusió de les bones pràctiques
ja existents al territori.

La jornada serà el dissabte al TecnoCampus.

Aj. Mataró

“Què podem fer a Mataró per
millorar el món?”
El TecnoCampus acull dissabte una Jornada
d’Educació per a la Ciutadania Global
El 16 de novembre (de les
9.30 a les 13.30 h) se celebra al
TecnoCampus la Jornada d’Educació per a la Ciutadania Global sota

L a

C o n t r a

a d v o c a t s ,

el títol “Què podem fer a Mataró per
millorar el món?”. L'esdeveniment
té com a objectiu assentar les bases
del que és o ha de ser l’educació

e s t e m

a

f a v o r

Més informació
La sessió va adreçada a tota la ciutadania però se centra sobretot en
docents, entitats i treballadors municipals per aprofundir en el concepte
d’educació transformadora.
En la primera part del matí hi haurà una conferència de Carol Pujades,
tècnica d’educació per a la justícia
legal i directora de l’ONG Creart (cooperació internacional i educació per
a la justícia global a través de l’art i
la creativitat). La segona part estarà
dedicada a destacar experiències
que es fan a Mataró. | Red.

t e u

Rda. Francesc Macià, 20 · 08302 Mataró
Tel. 93 798 82 27 · www.lacontra.cat

advocats
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A Second Company, compra, ven i recupera.

Cedida

Second Company, un model de negoci en
evolució constant
Amb més de 22 anys d'experiència, la botiga compra or, plata, joies i rellotges amb
la màxima valoració
Publicitat

Actualment, amb 10 botigues repartides a ciutats com Barcelona, Terrassa,
Girona, Figueres, Mollet del Vallès,
Vic, Manresa, Cerdanyola i Mataró,
podem oferir a tots els nostres clients
els serveis de sempre i d’altres que hem
anat incorporant i ampliant, sobretot
en noves tecnologies i joieria.
A Second Company comprem or,
plata, joies i rellotges amb la màxima valoració. Aconsegueix diners a

l’instant en efectiu, vals de compra
(amb un valor d’un +20% més respecte
al preu acordat) per gastar-los a la nostra botiga o emporta’t els diners avui i
recupera el teu objecte més endavant.
Disposem d'una àmplia secció de joiera on trobaràs el que busques al millor
preu i amb la garantia Second. Vine a
conèixer-la, et sorprendràs!
Tot i que comprem i venem tot tipus
de productes de col·leccionisme, hobbies, instruments, videojocs, decoració,
esport, imatge i so, eines (llar i jardí),

accessoris d’automòbils i motos i molt
més, ens els darrers anys les noves tecnologies han guanyat un espai predominant. Per això, avui podem oferir una
amplíssima selecció amb les darreres
novetats en telefonia mòbil, ordinadors
portàtils, fotografia, tauletes...
Amb el servei de venda temporal
o recompres, pots portar-nos aquella
joia que no et poses quasi mai, i obtenir
diners a l’instant per cobrir qualsevol
imprevist. I si vols, recupera-la més
endavant. Ningú t'ho posa més fàcil.
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Barri a barri

Pla d'en Boet

L'Ester Planas i el Gonzalo Tapia, gerents de MOC.

D. Ferrer

"Hi ha molt de moviment, és un lloc molt actiu"
Entrevistem Ester Planas, que juntament amb Gonzalo Tapia, està al capdavant de MOC
Barri a barri: Redacció

MOC (mobles i decoració de segona mà) va obrir al Pla d’en Boet
ara fa sis anys, però en Gonzalo i
l'Ester, ja fa temps que treballen
en el sector dels mobles d'ocasió.

MOC és un espai on pots trobar
tot el que busques per a la teva llar
i una bona solució per a aquells
mobles o objectes que ja no et fan
servei i dels quals ja no saps què fer.
Per conèixer una mica més el barri, preguntem a l’Ester quins punts

a favor en destacaria i si hi ha algun
aspecte que es podria millorar.
Quin tipus de client ve més
a comprar?
Hi ha una clientela molt diversa. Pot
venir tant algú buscant antiguitat
com persones que reciclen, a les
quals no els agrada llançar les coses i en compren també de reciclades. Aquesta diversitat és el que
ens agrada.
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Com i quan vau arribar aquí?
Fa 6 anys que som al Pla d'en Boet,
però tenim més de 15 anys d’experiència. Ens va semblar molt bon
lloc, ens va agradar el local i ens
va semblar que era una bona idea
obrir aquí.
Hi ve gent del barri o més
de fora?
De tot, perquè és un polígon però
queda a prop. Aquí ve gent que no
té cotxe per desplaçar-se a llocs
allunyats, com poden ser naus més
apartades. Això està més a mà i no
s’han de desplaçar. En canvi, també té el benefici que pots aparcar i
parar al davant. Dins el negoci, a
més, com que queda tancat [espai
de pàrquing privat] es pot carregar
fàcilment a la porta.
Vosaltres feu molta vida al
barri?
Nosaltres vivim a l’Havana, a la Ronda
Cervantes, però ens movem i comprem molt per aquí [Pla d’en Boet].
Tenim les botigues aquí mateix i la
feina ens deixa marge per sortir a
comprar i anar cap a casa. Com que
està tot a la vora, aprofitem les estones que som aquí. Hi ha de tot: joieria, peixateria, el Mercadona... És un
barri molt complet.

Un barri complet
De tota la conversa, el punt que més d'estaca l'Ester és que el Pla
d'en Boet és un barri molt complet amb negocis molt variats. Això
és, en part, gràcies al fet que hi ha el polígon, cosa que no li treu,
però, la característica d'estar a prop del centre. Amb tot això, és
un lloc còmode i accessible tant per la gent de la ciutat, com per
aquells que s'hi apropen des d'altres municipis de la comarca.

Hi ha alguna cosa que creguis
que es podria millorar?
Ara mateix no se m’acut res. Està
ben il·luminat tot, ben cuidat i net,
no veig cap punt negatiu. La gent ve
a comprar amb molta confiança, ja
coneixem molta gent i ningú ens ha
comentat mai cap queixa, no n’hi ha.

Creus que hi ha un servei complet al barri?
Sí, hi ha de tot. Des de la mesquita, un mecànic, un McDonald’s,
el parc infantil Diver Castillo… Hi
ha molt de moviment, és un lloc
molt actiu i s'hi troben tota mena
de negocis.| Red.
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Barri a barri

Pla d'en Boet

Una tradició
L'Ajuntament hi organitza una visita guiada cada
dissabte que recorre les
estances dels propietaris
i un pati envoltat per un
pòrtic de columnes

La visita és gratuïta i de lliure accés.

Arxiu

Visita les restes de Torre Llauder
La vil·la romana obre les portes aquest dissabte, 16 de
novembre, al migdia
Dissabte, dia 16 de novembre, a
partir del migdia, tots aquells que ho
vulguin podran donar un cop d'ull a
les restes d'una autèntica vil·la romana de l'època d'August (segle I aC).
Es tracta de Torre Llauder, que obre

14

les portes per organitzar una visita
guiada amb entrada lliure.
Els orígens de Torre Llauder
Aquesta joia arqueològica va ser descoberta l'any 1961 per l'historiador

mataroní Marià Ribas (1902-1996).
Tres anys més tard, va ser declarada
bé cultural d’interès nacional i, ja a
la dècada dels 80, va començar la
construcció de l'equipament ubicat al Pla d'en Boet. Actualment, els
treballs arqueològics se centren en
l’excavació i documentació del jaciment i en la conservació i restauració
de les restes visitables, especialment
dels mosaics.
El mateix espai acull també des
del 2015 el Campus d'Arqueologia
de Torre Llauder de la UAB, després
de 15 anys de col·laboració entre el
departament de Ciències de l'Antiguitat i l’Edat Mitjana i l’Ajuntament
de Mataró. | Red.
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Hi ha una gran varietat de marques exposades.

Cedida

Portes obertes el dia 29
La Ferreteria Arenys convoca una jornada festiva,
amb descomptes i regals, per donar a conèixer producte
La Ferreteria Arenys fa aquest
29 de novembre la seva tercera
jornada de portes obertes, un esdeveniment que serà com una fira

expositora amb descomptes en la
compra de productes, amb regals
per volums de compra i en la qual
hi haurà una food-truck amb servei

de càtering i begudes per esmorzar i dinar.
El divendres 29 de novembre
entre les 11 h i les 17 h es podrà
gaudir de la primera jornada de
portes obertes de la Ferreteria
Arenys. Sis hores d'ambient festiu
amb expositors, nous productes
i marques, regals i altres sorpreses. Es proposen que aquesta iniciativa, típica en aquest sector,
pugui convertir-se en una cita
anual perquè els clients estableixin contactes amb els proveïdors
i descobreixin les novetats del
sector en productes i marques.
Algunes de les marques exposades en aquesta petita fira expositora seran Stanley, Blum, Tesa,
Festool, Klein, Spax i moltes altres
de material de primera qualitat
en fusteria i ferreteria. | Publicitat
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Barri a barri

Pla d'en Boet

Plànol amb les adreces dels comerços

Pla d'en Boet
1

2

3

Aluminis Montper
Carrasco i Formiguera, 2b

8

Second Company
Pablo Iglesias, 24

Taller Pla d'en Boet
Pepeta Moreu, 4

9

Motorset Honda
Av. President Companys,
1-3

Pneumàtics Rodamon
Rda. Francesc Macià, 39
10

4

Liberty Language School
Rda. Francesc Macià, 32
11

5

La Contra Advocats
Rda. Francesc Macià, 20

6

Missatgers Sant Valentí
Sant Valentí, 30

7

Mármoles Nou Iluro
Pablo Iglesias, 20 soterr. 1r

14

15

Plàstics Boet
Batista i Roca, 55
Taller Mecànic
Miquel Villalba
Castaños, 141

Ca L'Agustina
Castaños, 84

16

Notario
Carpintería de Aluminio
Sant Cugat, 107

17

Ferreteria Arenys
Carrasco i Formiguera, 19

18

ToolQuick
Camí del Sant Crist, 2

19

Mercat del Moble
Pablo Iglesias, 20

12

AB Mataró Clínica Dental
Rda. Francesc Macià, 84
bxs

13

MOC
Batista i Roca, 2

Centre de
Serveis Dentals Mataró
Avda. Lluis Companys, 41
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Reportatge
Esforç sense recompensa
Els jubilats segueixen en peu de guerra per aconseguir
una pensió digna, una lluita que cada vegada pren més
força i sentit.
Text: Berta Seijo
Fotos: Daniel Ferrer // Arxiu

La Seguretat Social va registrar a l'octubre
un nou rècord de despesa en la factura de
les pensions: 9.710 milions d’euros, un 5%
més respecte del 2018, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball, Migracions
i Seguretat Social. Aquest màxim històric
arriba en un moment en què la tensió entre

ok Reportatge Pensions 1892.indd 2

els jubilats i el govern espanyol avança sense
fre a causa de reivindicacions que segueixen
sense rebre resposta. Entre elles, destaca una
mesura que l’expresident en funcions, Pedro
Sánchez, es va comprometre a aprovar de
cara al 2020: el blindatge de les pensions a
la Constitució d’acord amb l'IPC real.

13/11/19 12:47
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El 2050 la població
espanyola major de 65 anys
suposarà més del 30%
del total.
Espanya esdevindrà el quart país europeu del rànquing
en termes de proporció de gent gran, només superat
per Portugal, Itàlia i Grècia.

Concentració de la Marea Pensionista a Mataró. | D. Ferrer

Sense aquesta revalorització, l’any vinent les pagues
s’apujarien com a màxim el 0,25% fixat per llei, un increment introduït en l'última reforma de les pensions
que va fer el PP. De fet, aquesta decisió, comunicada a
principis del 2013 per la ministra Fátima Báñez, va ser
el detonant de les primeres mobilitzacions encapçalades per les marees pensionistes. Sis anys després, el
moviment no s'atura i els seus integrants segueixen
sortint al carrer faci fred o calor amb un objectiu molt
clar: defensar el sistema públic de pensions.

Un país que es fa gran
Si les previsions no fallen i l'esperit reivindicatiu continua viu, tot fa pensar que les plataformes a favor
d'una pensió digna cada vegada tindran més adeptes.
I és que, segons dades de la Comissió Europea, quan
arribem a mitjans de segle, la població espanyola major
de 65 anys s'haurà doblat respecte al començament
del mil·lenni. Concretament, les persones que superen
aquesta franja d'edat suposaran més del 32% del total i
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El progressiu envelliment de la població és el principal
repte que ha d'afrontar el sistema públic de pensions, a
hores d'ara finançat exclusivament a través de les cotitzacions a la Seguretat Social. Tanmateix, són diversos
els experts que apunten que, a llarg termini, només es
podran garantir prestacions dignes per a tothom (de
com a mínim 1.080 euros mensuals, tal com reclamen
els jubilats) si aquestes pensions es paguen amb impostos. En aquest sentit, Espanya és una rara avis si el
comparem amb altres països de la Unió Europea. Per
exemple, a Holanda les pensions de jubilació estan
sustentades per tres pilars: l'aportació pública (entre
el 50% i el 70% del salari mínim interprofessional, que
és de 1.635 euros mensuals), les contribucions que paguen cada mes les empreses als fons de pensions en
nom dels seus empleats, i els productes de pensions
individuals no obligatoris.

La “motxilla austríaca”, en el punt de mira
Posats a innovar prenent com a referència altres territoris veïns, fa temps que el govern de torn mira de reüll
la “motxilla austríaca” com a complement a la pensió
pública. Parlem d'un compte d'estalvi individual que
acompanya el treballador al llarg de la seva vida laboral. La mesura implica eliminar la indemnització per
acomiadament i substituir-la per una aportació que fa
l'empresa a l'empleat cada mes de manera obligatòria.
A Àustria, van posar aquest sistema en marxa el 2003
(amb una quantitat mensual de l'1,53% del salari brut)
i els treballadors poden disposar dels diners en cas
d'acomiadament improcedent, mobilitat geogràfica,
desenvolupament d'activitats de formació i durant la
seva jubilació. A Espanya, tot i que l'exministra d'Economia Nadia Calviño va assegurar que aquesta mesura
forma part del Programa Nacional de Reformes remès a
la Comissió Europea, encara queden moltes incògnites
per resoldre i detractors que afirmen que la mesura pot
perjudicar certs perfils de treballadors.
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Clam ciutadà
per unes
pensions dignes
El 16 d'octubre, milers de
manifestants es van concentrar
davant del Congrés dels Diputats
a Madrid per exigir unes pensions
dignes. Entre elles, hi havia
representants de la Marea Pensionista
del Maresme, un col·lectiu que no va
dubtar ni un segon a l'hora d'agafar
el tren o l'autobús i sumar-se a la
reivindicació organitzada per la
Coordinadora Estatal per al Sistema
Públic de Pensions.

“Vam tornar de Madrid una mica decebuts amb els
mitjans de comunicació, perquè no es va fer prou
ressò de la manifestació”, afirma Pietat Viana, representant de la Marea Pensionista de Mataró. Tant
per a ella com per als seus companys de batalla,
no va ajudar gens que la protesta coincidís amb la
publicació de la sentència del Procés. “Va ser una
setmana complicada i les nostres reivindicacions no
han aconseguit la transcendència que mereixien”, assenyala Blas Pérez, portaveu del moviment a Calella.
Amb tot, els ànims no decauen i els integrants de la
plataforma segueixen defensant el sistema públic
de pensions amb actes organitzats en l'àmbit municipal i comarcal. I és que, només a Catalunya, hi ha
una quarantena d'agrupacions que van néixer amb
aquest objectiu. “Fa sis anys que sortim al carrer, des
que la ministra Fátima Báñez ens va enviar a tots els
pensionistes una carta en la qual el govern es vanagloriava d'apujar un 0,25% les prestacions”, recorda
Pep Bobadilla, de Marea Pensionista de Premià. Per
a ell, aquest comunicat va sembrar tanta indignació
que “va suposar un punt d'inflexió perquè el moviment rebés una bona empenta“.
El seu lema (“Governi qui governi les pensions es
defensen“) és tota una declaració d'intencions: la
plataforma no s'identifica amb cap partit polític ni ho
farà mai. “No tenim gens clar que els representants
polítics actuals puguin arribar a ser interlocutors
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vàlids a l'hora de dur a terme una reforma integral
del sistema de pensions“, coincideixen els entrevistats. “Per exemple, quan els manifestants vam
arribar al Congrés per entregar un document on
expressàvem les nostres reivindicacions a Meritxell
Batet, cap representant del govern en funcions es va
dignar a sortir“, apunta Josep Boyer, portaveu de la
Marea Pensionista a Sant Pol de Mar. En aquest sentit,
denuncien que la classe política ignori el clam d'un
col·lectiu que aglutina prop de 10 milions de persones a tot l'Estat. “La societat en general ha de tenir
amplitud de mires: que ens apugin les pensions als
jubilats reverteix de forma positiva en l'economia
local“, afirma Bobadilla.

On són, els joves?
”No entenem per què la gent jove no surt a manifestar-se al carrer amb nosaltres”, assegura Pérez. De
fet, segons ens expliquen, hi ha molts membres de la
Marea Pensionista que compten amb una prestació
digna, però que es manifesten ”perquè les noves generacions puguin gaudir d'un sistema que elles mateixes estan finançant i al qual no han de renunciar”.
Enmig de la conversa sobre el poc esperit reivindicatiu que tenen alguns joves, Boyer posa sobre la
taula un nou tema per a la reflexió: ”En diverses zones
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Cinc dels integrants de Marea Pensionista al Maresme.

Les dones: pensionistes de
segona

A l'estat, es comptabilitzen prop de 10 milions de pensionistes.

de Catalunya, fa bastants anys que la principal font
d'ingressos de moltes famílies són les pensions”.
En aquest context, amb una nova desacceleració
econòmica trucant a la porta i un mercat laboral
cada vegada més robotitzat, la Marea Pensionista
reclama que es pensi a llarg termini. ”Encara que
ens diguin el contrari i que des de l'Administració
intentin introduir els plans de pensions privats amb
calçador, el sistema públic és sostenible si es finança a través dels pressupostos generals de l'Estat i
retallant altres partides que no són prioritàries”,
conclou Bobadilla.
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Una de les reivindicacions que va portar la
Marea Pensionista al Congrés dels Diputats
va ser l'actual bretxa de gènere en matèria de
pensions a tot l'estat espanyol, que s'amplia
fins a arribar al 30%. Mentre que els jubilats
cobren 17.900 euros bruts anuals, elles només
ingressen 12.500 euros, segons les últimes dades
publicades per l'Agència Tributària. Segons els
experts, hi ha dues raons que ens han portat a
aquesta situació. D'una banda, que les dones
cotitzen menys durant la seva etapa laboral i,
a conseqüència, quan es jubilen les seves pensions siguin més baixes. De l'altra, que tinguin
més períodes d'inactivitat laboral, provocats en
la majoria de casos per la maternitat.

L'actual bretxa de
gènere en matèria de
pensions arriba al 30%
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Marc Abril assumeix la direcció artística del
cicle de Reis
El director mataroní substitueix Antoni Blanch i actualment ja treballa amb
les diferents entitats que participen en la cavalcada de Reis
Cultura: Redacció

Marc Abril agafa el relleu d'Antoni Blanch en la direcció artística del cicle de Reis. El mataroní ja
treballa amb les diverses entitats
que participen en la cavalcada de
la nit de Reis i en l’arribada dels
missatgers reials.
Un artista polifacètic
Arquitecte de professió, Abril treballa com a responsable d’infraestructures a la Fundació El Maresme. A
més a més, és considerat un artista totalment polifacètic, ja que ha
tocat diferents branques de les arts
escèniques.
A tall d'exemple, el mataroní ha
dirigit muntatges teatrals a la Sala
Cabanyes com “La bella adormida”
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o “Els Pastorets”; ha escrit i dirigit,
“Pongo”, obra guanyadora del segon
concurs de microteatre de Mataró,
i ha actuat en muntatges com “La
comèdia dels errors”, “El Mikado”
o “Els Miserables”. D'altra banda,

també ha muntat escenografies
d'obres teatrals com “Un violinista a la teulada” o “El diari d’Anna
Frank”, i ha dissenyat la carrossa dels
missatgers, les dels tres Reis Mags
i els trons dels missatgers. | Red.

Sis edicions màgiques

Arxiu

El predecessor de Marc Abril va
concebre la cavalcada com un
conte per a petits i grans, fet
realitat gràcies als més de 700
voluntaris que hi participen.
Antoni Blanch ha ofert durant
les últimes sis edicions un gran
espectacle de carrer que barrejava la màgia, els somnis, la
il·lusió, la llum i el color amb la
música en directe.
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25 de Novembre
Dia Internacional
contra les violències
masclistes
Diumenge 24 de novembre
VIDES SEGADES
Rebuig de les violències
masclistes i en suport de
les dones que la pateixen
A les 12 h pl. de la
Peixateria:
Recorregut- exposició
“Vides segades”
A les 13 h davant
Ajuntament: Record a les
dones assassinades per
violència masclista i lectura
del Manifest
Organitza: Teixit de Dones
i les entitats del Consell
Municipal d’Igualtat
Dona - Home

Dilluns, 25 de novembre
CONCENTRACIÓ
de rebuig contra les
violències masclistes.
Lectura del Manifest.
A les 19.30 h Davant
l’Ajuntament (La Riera, 48)
Coorganitza: Teixit de
Dones
Amb la col·laboració:
UGT Maresme
CCOO Vormaros
Casa de la Música de Mataró
AV Pla d’en Boet
Vocalia Dones Laia L’Arquera
de Pla d’en Boet
· Moviment Educatiu del Maresme
· Xarxa de Biblioteques de Mataró
· Dones Reporteres de Mataró
· Escola de Vela de Mataró
· Teixit de Dones
· Vocalia de Dones de Rocafonda
· L’Altre, Cafè cultural
· Xarxa d’Espais Joves de Mataró
· Mataró Audiovisual
·
·
·
·
·
www.mataro.cat
Tel. d’atenció
ciutadana: 010
Ajuntament de Mataró
@matarocat

Sin título-5 1

Dimecres, 27 de novembre
JORNADA: “Les
violències masclistes als
mitjans de comunicació”
Debat entorn el
tractament que els mitjans
de comunicació fan del
tema de les violències
masclistes.
Presentació del videoclip
“Trap contra les
violències” de la Xarxa
d’Espais Joves de Mataró
A Can Marfà (carrer de
Can Marfà, 1), a les 17.30 h
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Un dels moments de l'obra.

Cedida

La vida és moviment, sempre
Representada al Teatre Monumental, ‘Birdie’ compon una reflexió singular sobre el
fenomen de les migracions
Crítica: Comas Soler

El fet que Mataró sigui una de
les deu ciutats de Catalunya que
formen la Xarxa Transversal –un
consorci de suport a la creació contemporània– afavoreix que en la
programació teatral de tant en tant
hi hagi propostes de les anomenades “noves dramatúrgies”, ideades
amb voluntat d’experimentar estils diferents de concebre les arts
escèniques. Així, l’últim dissabte
d’octubre el Monumental va acollir
‘Birdie’, un espectacle multimèdia
del col·lectiu Agrupación Señor
Serrano que combina la manipulació d’un munt de petits objectes
amb projeccions de vídeos pregravats i d’altres de realitzats en
directe.

Amb aquesta mixtura de recursos, el col·lectiu encapçalat per Àlex
Serrano ha aconseguit configurar un
llenguatge escènic que el fa singular
i que li ha donat una projecció internacional. Fundat aquí a Catalunya
el 2006, actualment acostuma a
crear i exhibir els seus treballs a
l’estranger, on gira simultàniament
diversos espectacles. Tots, amb el
denominador comú d’abordar la
dimensió social de problemes reals existents al món. La seva activitat ha estat reconeguda per un
bon nombre de premis, entre els
quals el Lleó de Plata a la Biennal
de Venècia del 2015.
Contrast tràgic
L'Agrupación va estrenar ‘Birdie’
a la Sala Hiroshima de Barcelona

Mirada crítica
L'obra assenyala la
manca d'humanitat
d'Europa enfront de la
realitat dels refugiats
durant el Festival Grec del 2016. El
muntatge parteix d’una imatge del
fotògraf José Palazón que s’havia
fet viral dos anys abans. S’hi veuen
dues persones jugant plàcidament
a golf just al costat de la tanca de
Melilla, indiferents al grup d’emigrants africans que hi ha enfilats i
que malden per entrar en territori
espanyol. L’impacte visual de la
foto és la plasmació del contrast
tràgic entre la societat occidental acomodada i aquells indrets
del planeta en què els conflictes

R. Costa

L'origen de l'obra
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El muntatge parteix d'una imatge del fotògraf
José Palazón que s'havia fet viral dos anys abans.
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P. Gorriz

Vols participar a la Rua de
Carnestoltes?

L'espectacle combina la manipulació de
petits objectes amb
projeccions de vídeos
armats, l’explotació o la misèria no
deixen a la seva gent altra sortida
que fugir per sobreviure. L’obra
entra així en l’evidència dels fluxos
migratoris com un fenomen indefectible mentre persisteixi allò que
els causa. Des de sempre els éssers
humans, arreu, s’han desplaçat
d’un lloc a un altre per poder viure
millor. Per tant, tots som d’alguna
manera fills d’aquests moviments.
Destresa
Per reblar aquesta reflexió, ‘Birdie’
utilitza unes seqüències de la coneguda pel·lícula ‘Els ocells’, d’Alfred
Hitchcock, i estableix una al·legoria
amb les migracions de les aus: un
trànsit bianual, igualment imparable, amb què s’asseguren el seu
cicle vital. És la forma de remarcar
que cap tanca podrà impedir l’èxode constant de les víctimes de les
desigualtats i de la violència que a
molts llocs vulneren el dret bàsic a
una existència digna. Amb el símil
també apunta una mirada crítica a
la manca d’humanitat de la posició
que mantenen els estats d’Europa
enfront de la realitat de la immigració i dels refugiats.
L’eloqüència de la seva argumentació, els de l'Agrupación Señor
Serrano no la construeixen a partir
de cap discurs convencional, sinó
manejant amb destresa artesanal
la força del seguit d’imatges que
ells generen o componen, amb tots
els trucs a la vista del públic. Té
mèrit. | C.S.
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La Rua sortirà a les 18 h del Nou Parc Central i baixarà per la Riera.

Arxiu

Les inscripcions estan obertes i es poden fer fins al
dilluns 10 de febrer
Si vols participar a la Rua de
Carnestoltes de Mataró, ja t'hi
pots inscriure. La convocatòria
estarà oberta fins al 10 de febrer,
i tots aquells que hi estiguin interessats s'hi poden apuntar a través
del Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Mataró, a qualsevol

Oficina d'Atenció a la Ciutadania
o trucant al 010.
Hi haurà premis en la categoria
de comparses familiars (de 3 a 10
persones) i de comparses grans
(més de 10 persones). Totes les
comparses obtindran un reconeixement per la seva participació. | Red.

El cosmos particular de Nefer
Rovira, a Ca l'Arenas

La mostra porta per títol "Riu | Res".

Cedida

El mataroní inaugura exposició el 15 de novembre
A través d’una vuitantena d’obres,
de tècniques molt diverses (de la tinta
xinesa a l’acrílic, passant per l’oli i el
grafit), el mataroní Nefer Rovira ha
creat una cosmogonia pròpia que va
néixer de manera intuïtiva quan es
dedicava a dibuixar obsessivament
durant els llargs estius de la seva infantesa. De fet, la mostra "Riu | Res",

oberta al públic fins al 19 d'abril a Ca
l'Arenas, explora l'univers d'aquest
artista nascut el 1960.
La iniciativa forma part del projecte Singulars, un cicle que des de
l’any 2015 promou la difusió d’un artista local de reconeguda trajectòria,
mitjançant una exposició, un programa educatiu i una publicació. | Red.
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Sèniors
Desobediència civil
La democràcia és un sistema de
govern, que permet que la ciutadania expressi la seva opinió i sigui
escoltada, amb l'exigència de respectar la seva llibertat d'expressió.
Quan es restringeix aquesta llibertat,
mitjançant lleis i accions repressores dels governs, es genera un greu
atemptat contra els drets fonamentals dels éssers humans, que cal ser
denunciat, lluitant democràticament per ser corregit.
Per fer-ho possible cal utilitzar
eines de la societat civil, que històricament han demostrat ser vàlides per poder democratitzar la
democràcia. Una d'elles és la desobediència civil, definida per John
Rawls, com un "acte públic no violent, conscient i polític, contrari a
la llei, comès habitualment amb el
propòsit d'ocasionar un canvi en la
llei o en els programes de govern".
La sentència autoritària del "procés", generant por a ser empresonat,
mitjançant una acusació de sedició,
pel sol fet de protestar contra suposats actes arbitraris de l'administració, significa un clar atemptat
contra la democràcia, que justifica
plenament haver de recórrer a la desobediència civil, amb un alt grau
de valentia, sense por i de forma pacífica, utilitzant eines digitals intelligents, per enfrontar-se a la brutal
violència policial que apallissa a
ciutadans indefensos, que lluiten
per conquerir la seva llibertat.
Es tracta de convertir-se en domadors de les feres, amb la cultura
del talent creatiu i crític més avançat. En el David de la raó contra el
Goliat de les porres, per recuperar
la llibertat, l'amor i l'empatia, que
ens dignifica com a éssers humans.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293
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

Apunts
psicològics
Píndola-calendari-lectura
El temps vola. Què hem paït de
la vida? Què hem gaudit? Tal
volta la pressa, la velocitat... tot
exterior. Però... interiorment?
Probablement, malalties, decisions serioses i difícils, fracassos,
separacions o divorcis, esdeveniments imprevistos... aquests poden
i fan reflexionar: La vida no és el
que diu la TV.
Caldria prendre cada dia la nostra píndola: frase del calendari o
pensament breu per tal de nodrir
i alimentar la nostra imaginació o
magí. Sempre són actius. Per això,
va molt bé tenir aquell calendari amb frases, anècdotes, pensaments i d'altres curiositats, inclús
els sants del dia. Per bé que avui en
dia, els noms nous s'han de tenir
en compte i saber què signifiquen.
Si més no, poden donar peu a una
nova identitat. El món religiós va
passant a la història. Ara en ve un
altre que ens obliga encara més a
pensar, reflexionar i a valorar significativament la vida.
Un bon regal a l'altre/a o a si
mateix/a... Cal un temps per escollir: UN CALENDARI. N'hi ha
molts. N'hi ha un que cobreix: la
lluna i el sol, curiositats, anècdotes, frases humanes, el santoral
litúrgic: EL TACO.
El fet de llegir sense pensar ens fa
una ment desordenada: Un psitacisme, parlar com un lloro. El fet de
pensar sense llegir ens fa desequilibrats o desballestat (desquiciado).
I acabo amb un record personal de l'escriptor portuguès José
SARAMAGO (1922-2010): L'home
més savi que he conegut en tota
la meva vida no sabia ni llegir ni
escriure.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat

13/11/19 11:16
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PREVENCIÓ DE LA CAIGUDA DEL CABELL
Plasma i Cèl·lules Mare
Mesoteràpia
Carboxiterapia

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

1a consulta
GRATUÏTA i
FINANÇAMENT
a la teva mida

Abans

Després

Sin título-2 1
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DEL 15 AL 21 DE NOVEMBRE DEL 2019

ES QUEDEN A QUARTS
El Quadis CNM no pot remuntar contra l’Oradea i no jugarà la
semifinal de l’Eurocup

és
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...

DEL 25 AL 30
DE NOVEMBRE
COMPRA JA

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cros a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)
Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓ
Pol. Ind. Pla d’en Boet. T 93 161 50 15

ETE-1597.indd 1
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MINUT ZERO

Opinió

Gisela Ferrer

Reivindicant el bàsquet femení
Rosó Buch i Helena Oma han creat Sixtersis, un nou canal de YouTube

Agenda
Casa
WATERPOLO Div. Honor Mas.
QUADIS CNM - CN TERRASSA

Dissabte 16 | 12:45 h | Complex Joan Serra

"I si vull ser mare, què?". Aquesta és
l'última qüestió que es pregunten
les Sixtersis, el doblet format per
la mataronina Rosó Buch i Helena
Oma. Ja fa un mes, les jugadores
de l'Spar Citylift Uni Girona van
presentar el projecte que té com a
principal objectiu acostar a la ciutadania totes aquelles qüestions amb
què es topen les jugadores professionals de bàsquet.
Malgrat competir en la primera
o la segona competició nacional
(Lliga Femenina 1 i Lliga Femenina
2), hi ha moltes jugadores que han
de compaginar el bàsquet amb els
estudis o altres feines, cosa que
els dificulta conciliar la seva vida
laboral i personal. Més complicat
ho tenen encara aquelles jugadores que desitgen, com moltes altres
dones en el món, formar una família. Altres temes que les Sixtersis
també posen sobre la taula són el
moment de la retirada, si el lloc de
naixement de les jugadores influeix
en la formació d'aquest esport o el
desgast d'estar contínuament viatjant i no poder passar, per exemple,
el Nadal a casa.

El Personatge

Si bé és cert que alguns dels temes
afecten també els esportistes professionals homes, n'hi ha que es viuen
exclusivament o de manera diferent
en l'esport femení. I com tothom sap,
la repercussió de les dones en les
notícies esportives és encara molt
mínima si es compara amb les lligues
masculines. Per això, el projecte
aterra amb l'esperança de donar a
conèixer tot el que s'amaga darrere
la vida professional de les jugadores
per entendre com viuen dins i fora la
pista. Per això, parlaran les jugadores
en primera persona i altres convidats
que coneixen bé aquest món.
Sixtersis és, sens dubte, una bona
notícia per a l'esport femení. Més
enllà de descobrir temes que fins ara
segurament gran part dels seus seguidors desconeixien, també és una
manera de promocionar el bàsquet
i d'enganxar i apropar els aficionats
a la competició. A passes lentes
però constants, el bàsquet femení
va situant-se on es mereix. Això sí,
són elles, les mateixes jugadores, les
que van obrint camí tot i tenir, justament, un temps molt limitat. Veuen
que se'n parla poc i tenen molt a dir.

SERGI RODRÍGUEZ
entrenador JH MATARÓ

BÀSQUET Lliga EBA
MAT.PARC BOET - CALVIÀ

Dissabte 16 | 17 h | Pav. Eusebi Millan

BÀSQUET Lliga Femenina 2
ADVISORIA BOET - ARDOI NAV.

Dissabte 16 | 19 h | Pav. Eusebi Millan

BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
UE MATARÓ - JOVIAT MANRESA

Dissabte 16 | 18:05 h | Palau Josep Mora

HANDBOL Plata Femenina
JH MATARÓ - MORVEDRE

Dissabte 16 | 18 h | Pav.Teresa M Roca

FUTBOL SALA 2a Divisió Fem.
FUTSAL MAT. - HISP. TORRENT

Diumenge 17 | 13:30 h | Pav.Teresa M Roca

VOLEIBOL 2a Catalana Fem.
CV MATARÓ - VILADECANS

Dissabte 16 | 19:30 h | Pav. Euskadi

FUTBOL 1a Catalana Femenina
CE MATARÓ - OLOT

Diumenge 17 | 17 h | Mpal. Centenari

FUTBOL 2a Catalana
UD MOLINOS - MASNOU
Diumenge 17 | 12 h | Mpal. V.Alegre-Molins

UD CIRERA - GRAMENET

Diumenge 17 | 17 h | Mpal. Camí del Mig

RUGBY Fase Prèvia Div. Honor
RC MATARÓ - BADALONA

Diumenge 17 | 12 h | Mpal. Camí del Mig

TENNIS TAULA Div. Honor Est.
QUADIS CNM- BADALONA

Diumenge 17 | 11:30 h | Complex Joan Serra

HOCKEY HERBA 1a Cat. Masc.
ILURO HC - EHC TERRASSA

Diumenge 17 | 13:30 h | Mpal. Hockey

HOCKEY HERBA 2a Cat. Fem.
ILURO HC - JÚNIOR S.CUGAT

Diumenge 17 | 10 h | Mpal. Hockey

Staff el

tot

Esport

Suplement col·leccionable
d'informació esportiva
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Telèfon: 937 907 098
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Parlem amb el nou entrenador
del Joventut Handbol Mataró
Llegeix l'entrevista completa a www.totmataro.cat
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WATERPOLO

Eurocup Masc.
El Quadis no estarà a les
semifinals

Freguen la gesta, però no poden
donar l'estocada final

Quarts de final (anada) 30 octubre
Oradea - QUADIS CN MATARÓ ......12-9
Brescia - Miskolc ................................ 17-10
Ortigia - Vouliagmeni........................... 9-9
Eger - Strasbourg..................................12-8
Quarts de final (tornada) 9 novembre
QUADIS CN MATARÓ - Oradea .......10-8
Miskolc - Brescia .................................10-11
Vouliagmeni - Ortigia............................6-7
Strasbourg - Eger................................ 13-10

Els semifinalistes

Les semifinals les jugaran l'Oradea
romanès, dos equips italians, el Brescia
i l'Ortigia, i el conegut Eger hongarès,
que va jugar aquí la 1a fase, i que va
haver de passar en la tanda de penals
després d'haver perdut per 10 a 6 el
partit de tornada.
El Quadis almenys s'acomiada amb
un triomf cosa que no poden dir dos
equips molt potents com el Miskolc
hongarès i el Vouliagmeni grec.

Div.Honor Mas.
Gran partit a la vista
7a jornada (9 novembre)
Sant Andreu - Echeyde ....................18-9
Terrassa - Canoe ................................ dia 13
Navarra - Sabadell................................6-10
CN Barcelona - Mediterrani ..............10-7
Catalunya - Barceloneta ....................4-20

Classificació

Barceloneta 18; CN Barcelona 16; Terrassa 13; Mediterrani i Sabadell 12, Sant
Andreu i QUADIS CNM 9, Catalunya 6;
Navarra i Canoe 3; Tenerife 0.

El Quadis rep el Terrassa

Després del compromís europeu i del
descans estatal, el Quadis el dissabte
dia 16, a l'hora habitual de les 12:45,
té un altre partit molt difícil. Rep el
CN Terrassa, al qual es va derrotar la
temporada passada per 10 a 7, però que
havia puntuat aquí en les quatre visites
anteriors, amb tres empats i una victòria mínima. Tots ells són resultats que
indiquen clarament com d'apassionants
són sempre els partits entre aquests
dos equips.
L'equip egarenc aquesta temporada
només ha perdut contra el Barceloneta i
va empatar contra CN Barcelona.

ETE-1597.indd 3

L'equip va acariciar la remuntada. | d.ferrer

El Quadis en tres ocasions va
anivellar l'eliminatòria
El dissabte al migdia el Quadis CNM
tenia l'oportunitat de classificar-se
per primera vegada per a unes semifinals europees. Va arribar a dominar
de tres gols en tres ocasions, però al
final en va faltar un per forçar la tanda de penals.
L'equip local, enmig d'un gran bon
ambient, va respondre bé des de l'inici. Amb una forta pressió defensiva va
deixar l'equip romanès sense opcions
de xut, i a l'altre costat es van aprofitar les dues primeres jugades d'home
de més. L'avantatge es va mantenir
fins al final del primer quart, després
d'un golàs espectacular de Grummy
palmejant a la mitja volta una assistència d'un Germán molt vigilat després
dels cinc gols que havia fet a l'anada.
A l'inici del segon quart va empatar
l'equip visitant i en una decisió molt
dura el capità Àlex Codina va ser expulsat de forma directa. Però un parell d'aturades de Mario van aixecar
a l'equip, que va marcar tres gols en

10 QUADIS MATARÓ
8 ORADEA
QUADIS MATARÓ: Mario Lloret (11
aturades), Ramito Veich (1), Raul Loste,
Marc Corbalan, Víctor Fernández, Edu
Mínguez (1), Lluc Bertran (1), Pol Daura
(1), Àlex Codina (1), Pol Barbena (1),
Gustavo Guimaraes (3), Germán Yáñez
(1), Marc Pannon (ps).
PARCIALS: 3-1, 3-2, 2-3, 2-2.

quatre minuts per arribar al descans
llarg amb l'eliminatòria igualada.
A la represa van continuar caient
una rere l'altre les exclusions, per igual
als dos costats, fins a 34 en total al
llarg del partit. I així en superioritat
anaven arribant quasi tots els gols.
En l'últim quart el Quadis per dues
vegades va tornar a igualar l'eliminatòria, però van respondre el rival.
Quedaven més de dos minuts i mig,
que possiblement pels nervis, van ser
un cúmul de despropòsits i cap dels
dos equips va aconseguir xutar, ni
tan sols en jugades d'home de més,
per les bones defenses rivals i també
per errades pròpies. I el Quadis es va
quedar a les portes de la gran gesta...
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Són líders després d'una victòria
històrica a la piscina del campió

Div.Honor Fem.
CN Mataró és líder solitari
5a jornada (7 novembre)
Sabadell - CN MATARÓ .....................8-10
Rubí - Mediterrani.................................5-17
6a jornada (9 novembre)
CN MATARÓ - Sant Andreu............. 14-12
Mediterrani - Catalunya ...................14-10
Boadilla - Rubí ......................................13-12
Zaragoza - Terrassa ..............................9-10
Sant Feliu - Sabadell ............................ 9-21

Classificació
Anni Espar en acció. | Foto: @CN_Sabadell

El CN Sabadell havia guanyat els
seus últims 241 partits de lliga
L’equip femení del CN Mataró va jugar
el passat dijous dia 7 a la piscina del
CN Sabadell, i va aconseguir el primer
triomf de la història en partit de lliga
a Can Llong, on només hi havia guanyat Copa de la Reina i Supercopa.
D'aquesta manera va trencar una ratxa
històrica impressionant de 241 partits
de lliga seguits guanyats del campió.
L’equip de Marina Zablith va sortir
a totes i amb un parcial de 0 a 3, amb
gran efectivitat en atac, va deixar clar
que volia el triomf. La diferència es
mantenia al final del primer quart (2-5).
En el segon l’equip local va reduir la
diferència, però encara es va arribar

8 CN SABADELL
10 CN MATARÓ
CN MATARÓ: Lorene Derenty, Laura
Vicente, Helena Lloret (1), Anna Gual (3),
Brigitta Games (3), Irene González (1),
Clara Cambray (1), Cristina Nogué, Marta
Bach, Anni Espar (1), Maria Bernabé,
Queralt Bertran i Blanca Colominas (ps).
PARCIALS: 2-5, 4-2, 0-2; 2-1.

al descans amb mínim avantatge mataroní de 6 a 7.
A la represa les defenses es van
centrar més en la seva feina, però
Irene Gonzàlez va acabar trobant forat
i la diferència va tornar als dos gols.
El marge es va mantenir gràcies
al gran treball defensiu i a la bona
actuació de Lolo Derenty sota pals, i
al final es va ampliar altra vegada als

CN MATARÓ 18; Sabadell i Mediterrani
15, Sant Andreu 10; Terrassa 9; Boadilla i
S.Feliu 6, Rubí 3, Catalunya, Zaragoza 1.

Desplaçament a Madrid

El dissabte dia 16 a les 15:30 hores el CN
Mataró juga a Madrid, a la piscina M-96,
contra el Boadilla, equip que fa un parell
de jornades va empatar a la piscina del
Sant Andreu, però no hauria de ser rival
per a l'equip mataroní en el seu estat de
forma actual.

tres gols amb un de Brigitta Games
a la boia i deixant el Sabadell a zero
en aquest tercer quart.
L’equip sabadellenc estava absolutament bloquejat davant la forta pressió
defensiva mataronina i es va passar 17
minuts sense marcar, des de la meitat
del segon quart fins quasi el final del
partit, al qual es va arribar amb una
explosió d'alegria mataronina.

Bona estrena del lideratge
14 CN MATARÓ
12 SANT ANDREU

Dojo
Cervantes

CN MATARÓ: Derenty, Vicente, Lloret
(2), Gual (3), Games (3), González (4),
Cambray, Nogué, Bach, Espar (2), Bernabé, Bertran i Colominas (ps).

ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat

KRAV MAGA!

PARCIALS: 4-3, 2-3, 3-2, 5-4.

EL CN Mataró estrenava el lideratge
i no ho va tenir pas fàcil per guanyar.
L’equip local es va avançar amb un
3 a 1, però l'equip visitant, amb bona
defensa i atac efectiu, va acabar empatant abans del descans llarg.
En el tercer es va mantenir la igualtat, peró prop del final Brigitta Games,
MVP del matx, va posar el 9-8.

ETE-1597.indd 4

Un dels gols del CNM. | D. FERRER

En l’últim quart l’equip local va posar la directa, amb Irene Gonzàlez
molt efectiva i va agafar quatre gols
d’avantatge (14-10) que van permetre
arribar al final amb certa tranquil·litat.
En l’últim minut l’equip visitant,
que tampoc mereixia un correctiu tan
dur, va maquillar una mica el resultat.

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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HOQUEI PATINS

OK LLIGA Plata Nord
Ja amenacen als de dalt
4a jornada (9 de novembre)
Compañía de María - Oviedo ..............6-3
Jolaseta - Alpicat ....................................3-5
Tordera - Liceo B.................................... 0-2
Dominicos - Arenys de Munt ..............2-4
Manlleu - MATARÓ................................ 1-2
Vilafranca - Vilanova ..............................5-1
Classificació
Manlleu i Alpicat 9; Arenys de Munt i
Liceo B 7; MATARÓ, Dominicos, Compañía de María i Oviedo 6; Vilafranca 5;
Vilanova 4; Tordera 3; Jolaseta 1 punt.

Repeteixen fora, aquesta
setmana a Vilanova

Aquest dissabte a les 20:30h el Mataró
torna a jugar fora de casa, a la pista
d'un Vilanova que ha perdut els seus
darrers partits, davant del Manlleu i del
Vilafranca, per golejada. Ben segur que
els del Garraf tenen ganes de trencar
aquesta mala ratxa a casa, i no posaran
les coses gens fàcils a l'equip d'Albert
Larrea, que porta la tònica contrària.
La temporada passada el resultat va
ser d'empat a dos gols, i l'anterior s'hi
va perdre per 2-0, en una pista que mai
és fàcil.

LLIGA NAC. Cat.Fem.
Pugen fins al segon lloc
9a jornada (9 de novembre)
Bigues i Riells B - Vila-sana B ........... 5-2
Lloret - Igualada ...............................3-4
CH MATARÓ - Vilanova B ................ 5-3
Vilassar - Reus Deportiu ..................2-2
Classificació grup A
Igualada 23; CH MATARÓ 15; Reus Deportiu 14; Vilanova B i Lloret 12; Bigues i
Riells 10; Vilassar 7; Vila-sana B 6 punts.

A la pista del tercer

L'equip d'Aleix Castellsaguer visita al
Reus Deportiu, que es troba just un
punt per sota en la classificació, aquest
dissabte a les 18:15h. A la primera volta
el resultat va ser de 3-2 per les mataronines, i allà feia moltes temporades
que no hi jugaven, concretament des
de la 2013/2014, amb victòria per les
reusenques 3-2. Una victòria serviria per
certificar l'evolució de l'equip i fer-se
fortes en el segon lloc de la taula.
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Gran triomf del CH Mataró a la pista
del líder d'OK Lliga Plata
L’equip mataroní ha repetit
la victòria aconseguida la
temporada passada a Manlleu
El CH Mataró va començar malament
la temporada a l’OK Lliga Plata amb
dues derrotes, però la victòria sobre
el Jolaseta de la setmana passada li va
donar confiança i el dissabte va donar
el cop guanyat a la pista del Manlleu
que era el líder amb tres victòries en
tres partits. Va ser un partit molt intens
en una pista complicadíssima i davant
un equip de molta qualitat que és clar
candidat a assolir l’ascens. En ell l’equip
mataroní va estar molt bé en defensa
frenant molt bé un atac que havia marcat 16 gols en els tres partits disputats.
L’equip osonenc va tenir més possessió de pilota però se’ls va saber controlar molt bé. Van tenir les seves opcions, però quan superaven la defensa
es van trobar amb un Sergi Grané que
va estar sensacional. El CH Mataró va
tenir també bones oportunitats i en
va aprofitar una més per emportar-se
els tres punts. Només començar Eric
Florenza va marcar el primer, però abans
del descans arribava l'empat. També
quan feia poc de l’inici de la segona
part va marcar Àlex Cantero i l’equip

Florenza va fer el primer gol. | arxiu

1
2

CP MANLLEU
CH MATARÓ

CH MATARÓ: Sergi Grané, Oriol Lladó,
Eric Florenza (1), Conrad Xicota, Àlex
Cantero (1), equip inicial, Gerard Cusachs, Bernat Romero, Guillem Carbonell,
Erik Gual i Martí Almerich (ps).

d’Albert Larrea ja va saber resistir les
escomeses locals fins al final.

Bona victòria per posar-se segones
5
3

CH MATARÓ
CP VILANOVA B

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

L'equip segueix creixent amb un
treballat triomf, amb revenja del
7-3 de la primera volta
Com la setmana anterior, el CH Mataró
va jugar una molt bona primera meitat,
avançant-se de seguida amb un gol de
Juanola i dominant el joc. Al minut 10
Lleonart va fer el 2-0, i van seguir més
ocasions però sense encert, i es va
donar vida al Vilanova, que feia el 2-1.

A la represa les locals van sortir
un xic fredes, però tot i això Chiva va
fer el 3-1. Les visitants ho van acabar
aprofitant, amb dos gols consecutius
per empatar el matx (3-3). Encara quedaven deu minuts i van aparèixer els
fantasmes d'Igualada, però aquesta
vegada es van refer i amb dos gols
de Lleonart s'acabava sentenciant.

13/11/19 18:43

el tot Esport

FUTBOL SALA

El Futsal Aliança Mataró
continua amb la bona ratxa

2a divisió B
A per la vuitena
Classificació
Hospitalet, 25; FUTSAL ALIANÇA
MATARÓ 24; Lleida, 18; La Unión, 16;
Martorell, Barceloneta, Denia i CN
Sabadell, 15; Manresa i CE Sabadell,
12; Calvià, 11; Cerdanyola i Ripollet, 10;
Pallejà, 9; Salou, 4; Santa Coloma, 0.

Gran victòria a casa. | D.Ferrer

El Futsal Aliança Mataró va realitzar
una gran primera part en el partit disputat diumenge davant el Barceloneta.
Amb ocasions constants, els mataronins van fer tres dianes en els primers
20 minuts. Pol Novo va encetar l’electrònic al minut 4, després d’una bona
combinació. Els altres dos gols haurien
d’esperar al final de la primera part, al
minut 18 i 19, a càrrec de Llibert Canal i
Adrià Donadeu respectivament. L’equip
d’Albert Sabaté arribava a la mitja part
amb un domini clar, amb pilota i sense,
i bones sensacions dins la pista.
A la represa, els visitants van aprofitar que el Mataró va sortir desconnectat per apropar-se en el marcador amb

4
2

FUTSAL ALIANÇA
BARCELONETA

ALIANÇA MATARÓ: Isaac, Paquito, Del
Barco (1), Oriol, Miki, Llibert (1), Campàs,
Rafa, Novo (1), Joel, Medina, Donadeu (1).

dues dianes en 5 minuts. Quan faltaven
7 minuts pel final, Alejandro del Barco
feia pujar el 4-2, donant aire al conjunt
mataroní. En l’últim tram, els locals van
haver de defensar l’atac de 5 del rival,
però el temps es va consumir sense canvis en el marcador. El Futsal Mataró va
endur-se la victòria novament, sumant ja
la 7a consecutiva. Amb aquests 3 punts,
el Mataró es manté segon, a només 1
punt del líder i allunyant-se dels seus
perseguidors (a 6 i 9 punts).

El sènior femení del Futsal Aliança
Mataró continua estancat
4
2

LA CONCÒRDIA
FUTSAL ALIANÇA

ALIANÇA MATARÓ: Nedder, Naima,
Espi, Cris, Irene, Meri (1) , Nadal, Cayu,
Munné (1), Aina, Ari i Carla.

Inici dur de les vermelles. | D.Ferrer

El sènior femení del Futsal Aliança
Mataró va iniciar el partit amb opcions però errant ocasions clares. Les
visitants, en canvi, van fer diana en
la primera arribada a porteria, amb
un xut que era una passada però va
acabar sent gol. Tot i això, el joc seguia igualat i s’arribava a la mitja part
amb una diferència mínima i bones
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sensacions de poder aixecar el partit.
A la represa, una ràpida combinació de les locals feia pujar el 2-0 en
només dos minuts de joc. Però les
noies entrenades per Nicky Dedeu
van reaccionar sumant el 2-1 amb un
remat de Meritxell. Per contra, les
locals van fer dos gols pràcticament
seguits, complicant les coses a les de
Mataró i ampliant la diferència fins al
4-1. Al tram final de partit, Anna Munné
marcava el 4-2 definitiu.

10a jornada (16 i 17 de novembre)
Dissabte a les 18 h, el Futsal Aliança
s'enfronta al C.F.S. Mar Denia, a Alacant.

2a divisió Fem.
Oportunitat d'or
Classificació
Esplugues, 22; Elx i Intersala,19; Castelldefels, 17; Ripollet, 13; Hospitalet; 12;
Eixample, César Augusta i Castelló, 11;
La Concòdria, 10; Caldes i Almassera,
9; Cervera, 8; Red Stars, 4; FUTSAL
ALIANÇA MATARÓ, 1; Torrent, 0.
9a jornada (16 i 17 de novembre)
Diumenge a les 13.30 h, el Futsal
Aliança rep l'últim classificat, l'Hispànic
Torrent. Toca un rival que encara no ha
guanyat cap partit. Vindran amb ganes,
però pot ser l'oportunitat que les mataronines sumin per fi la primera victòria.

3a Divisió Nacional
L'SPALL Ciutat de Mataró
encaixa una derrota dura
L'SPALL Ciutat de Mataró va perdre
per 10 a 2 a la pista del Jesús-Maria CE
a Sant Gervasi. Un resultat molt inflat
que segurament no reflecteix el que va
ser el joc dels mataronins. Els groc-inegres van intentar en moltes ocasions
trobar el gol, però la pilota no entrava
i cada error semblava una nova oportunitat pels locals, fins a sumar els 10
gols del partit. Les dianes del Mataró
van ser a càrrec d'Alex i d'Abdel.
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T’AJUDEM
AJUDEM A FER
´ XER LA
CREIXER
TEVA IDEA
Mataró, és el lloc ideal
on tirar endavant
el teu projecte.
• Foment de l’activitat econòmica
• Aixequem persianes
• Esdeveniments de dinamització de la ciutat
• Nous projectes d'economia social i solidària
Consulta els ajuts i subvencions a
www.mataro.cat/tràmits
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www.mataro.cat
Tel. d’atenció ciutadana 010
Ajuntament de Mataró
@matarocat
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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

A 20 minuts de Barcelona
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A 2 minuts de Mataró Park

7/5/18 15:19

www.maresmed.com

comercial@maresmed.com
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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

1a Estatal Masc.
Escalen quatre llocs

Bon debut de Sergi Rodríguez
a la banqueta mataronina

8a jornada (9 novembre)
Montcada - S. Esteve Palautordera 31-32
JH MATARÓ - Banyoles ...................29-24
OAR Gràcia - Sesrovires ...................32-33
Sant Joan Despí - La Roca ............... 19-20
Granollers B - Sant Cugat............... 40-30
S.Martí Adrianenc - Esplugues .......22-20
Palautordera - Poblenou...................25-30
Sant Vicenç - Sant Quirze ................16-34

Classificació
S.Martí Adrianenc i Sant Quirze 16;
Granollers B 13, La Roca 11; OAR Gràcia i
Esplugues i Sant Esteve Palautordera 10,
Poblenou 8; JH MATARÓ, Sant Cugat 6;
Montcada i Palautordera 5, Sesrovires,
Banyoles, S. Joan Despí 4; S. Vicenç 0.

Partit difícil a Sabadell
El JH Mataró el dissabte a les 18 hores juga al pavelló de l'OAR Gràcia a
Sabadell, on hi ha perdut per la mínima
en els dos últims anys.

Plata Estatal Fem.
Visita del líder imbatut
9a jornada (9 novembre)
Agustinos - Amposta - ..................... 27-15
Puig d'en Valls - Leganés ................. 26-23
Morvedre - Elda .................................. 33-25
S. Joan Despí - Mislata ...................... 22-17
Gavà - JH MATARÓ .......................... 22-28
Sant Vicenç - La Roca ....................... 25-21
Sant Quirze - Castelló ...................... 26-28

Classificació
Morvedre 18; Sant Vicenç 14; Castelló
13; Elda 12, Sant Quirze 11; JH MATARÓ
i S.Joan Despí 10, Gavà 8; Mislata 6;
Leganés, Amposta, Puig d'en Valls i
Agustinos Alicante 4; La Roca 2.

Visita de líder

El dissabte a les 18 hores el JH Mataró
rep al pavelló TM Roca la visita del líder
imbatut, el Morvedre de Sagunt.

ALTRES RESULTATS

1a Cat. Fem: Maresme - Banyoles 21-32;
2a Cat. Mas: JHM B - Bonanova At.
28-22; Súria - Maresme Llav. 27-17; 4a
Cat: Laietà Arg. - Canovelles B 26-25;
1a Cat.Juv: JHM - Esplugues 26-26; 1a
Cat. Cadet: BCN- JHM 18-31; 1a Cat. Inf.:
JHM- Canovelles 35-21; 1a Cat. Juv. Fem:
JHM - Martorell 23-22; Lliga Cat. Cadet:
JHM - SJ Despí 20-49; Lliga Cat. Inf.
Fem: JHM - Perelló 30-20.
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El Banyoles va plantar cara. | d. ferrer

El triomf davant el Banyoles no
va ser gens fàcil
El partit va significar el debut en la banqueta groc-i-negra de Sergi Rodríguez,
fins ara ajudant de Jordi Fernàndez.
L’equip local va sortir molt fort amb
bones defenses, corrent al contraatac
i bons atacs posicionals i va obrir un
forat de sis gols al marcador. Però en el
tram final de la primera part la situació
va canviar del tot i l’equip banyolí va
reduir la diferència a dos gols.
A la represa la dinàmica va continuar
i el Banyoles es va posar per davant
amb un parcial de 0 a 3. Va reaccionar l’equip local però quan faltaven 8

29 JOVENTUT MATARÓ
24 BANYOLES
JH MATARÓ: Bassory Tandian, Guillem
Juvinyà porters; Manel Núñez (4), Bernat
Muñoz (4), Jaume Pujol (4), Pablo Vela
(8), Dani Aguilera, Àlex Bosch (1), Jan
Bonamusa (4), Joan Gascón, Mario
Martínez (2) i Bernat Bonamusa (2), Oriol
Vaqué, Max Ansón.
PARCIALS CADA 5': 1-2, 6-3, 9-4, 12-6,
13-9, 15-13 descans; 16-17, 19-19, 22-21, 25-21,
27-23, 29-24,

minuts el partit estava obert amb un
25-23. Aleshores l’equip local va tancar
la defensa i porteria, i va fer un parcial
de 4 a 0, amb tres dels gols de Pablo
Vela, per deixar sentenciat el partit.

Gran defensa contra la revelació
22 HANDBOL GAVÀ
28 JOVENTUT SYNERGIE
JOVENTUT SYNERGIE: Lídia Bentkib,
Laia Argelich, Noemí Pérez porteres;
Ona Muñoz (5), Zara Verdugo, Clara Poo
(4), Judith Molins (2), Maria Murillo (10),
Maria Muñoz, Alisa Forné (3), Claudia
Grajal, Abril Buscà, Adriana Murillo (2),
Berta Vives (2).
PARCIALS CADA 5': 13-2, 5-6, 7-8, 10-10,
11-13, 13-14 descans; 14-15, 16-16, 16-19,
17-22, 20-23, 22-28.

El Joventut femení va aconseguir la tercera victòria seguida superant l’equip
revelació de la lliga, amb un molt bon
treball defensiu a la segona part.
El partit va ser molt igualat a
la primera part sense diferències

Alegria a Gavà. | @cjhmataro

importants.
A la represa semblava que s'anava a
un final a cara o creu, quan el marcador
estava en empat a 16 gols. Aleshores
l’equip groc-i-negre va augmentar la
intensitat defensiva i amb la inspiració
de Maria Murillo en atac va resoldre el
partit amb un parcial de 0 a 5.
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el tot Esport

FUTBOL

Tercera setmana seguida sense
puntuar per Cirera i Molinos

2a CATALANA
El Llefià badaloní és el
nou líder
10a jornada (10 novembre)
MASNOU - CIRERA ............................... 2-1
Gramenet - Sarrià...................................1-0
Montcada - SANT POL .........................2-2
Parc - Racing Vallbona ..........................1-0
ARGENTONA - Llefià ............................1-3
Turó Peira - MOLINOS ......................... 3-0
Molletense - Europa B............................1-1
SJ Montcada - PREMIÀ MAR .............. 0-2
Canyelles - Santa Perpetua ................. 0-2

Els grocs frenats de nou. | arxiu

El Cirera es va avançar
Tercera derrota de l’equip de Jose M.
Polo en un partit que va començar bé
però es va girar. El Cirera va començar
ambiciós, amb ocasions i Ousmane
va marcar als 18’ després que l’equip
groc hagués tingut més ocasions.
Després fins al descans va haver-hi
ocasions per als dos equips.
A la represa el Masnou va sortir
amb les idees clares i de seguida
va empatar de penal. Ja traspassat

3
0

TURÓ PEIRA
UD MOLINOS

UD MOLINOS: Dani Ramos, Chema
Rodrigo (Jordi Cano 73’), Héctor Urbano
(Héctor Deniz 48’), Artero, Carmona, Javi
Fernández, Joan Batlle (Isra 35’), Aitor
Rodríguez (Pereira 68’), Jorge, Rodri (Toni
Martín 68’)i Aitor Moreno.

3
3

FUND. MONTGAT
MATARONESA

MATARONESA: Moreno, Dembo, Miguel, Ferran Leiton, Guti, Mendy (Sissoko
72'), Vela (Beltrán 89'), Roger (Badr 46'),
Nogales, Carrasco (Manga 72'), Sosa
(Navarro 72').
Partit vibrant en el qual l'equip arlequinat va veure com li volaven dos
punts en el temps afegit. Es van avançar els locals, però en el tram final de
la primera part l’equip arlequinat ho
va brodar i amb gols Sosa i Vela (2), va
arribar al descans amb 1-3 favorable. A
la represa de seguida van marcar els
montgatins i van trobar el premi de
l’empat en l’últim instant.
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Classificació
MASNOU
UD CIRERA

UD CIRERA: Toni, Bernat, Ximillo,
Palau, Cristian Romero, Juako, Agus
(Gianluca 78’), Yustos, Ousmane, Izar,
Baldeh (Aleix 78’).
l’equador de la segona part el Cirera
es va quedar amb deu i de seguida
el Masnou va aprofitar una errada
defensiva cirerenca per marcar el que
seria el gol definitiu.
L’equip blanc-i-blau va patir la tercera derrota consecutiva al camp d’un
dels equips de la zona alta i continua
en zona de descens. L’equip molinenc no va fer un mal partit en el
petit camp del Turó de la Peira, però
va rebre un gol en el tram final de la
primera part i després, quan buscava
l’empat, en va encaixar dos més en
els últims minuts de partit.

2
1

LA LLÀNTIA
MASNOU AT.

LA LLÀNTIA: Pulido, Mamadou, Kanteh,
Traoré, Hassan, Yusupha, Jerreh, Isma
(David Cano 46’), Sergio Garcia, Eric i
Keita (Valle 50’).
Els llantiencs es van refer de la golejada patida la setmana anterior i van
aconseguir el triomf després de cinc
jornades sense guanyar, i s’allunyen
una mica de la zona de descens.
L’equip masnoví es va avançar al quart
d’hora de joc. Després l’equip verd
va dominar, però no va poder trobar
premi al seu esforç fins als últims vint
minuts quan van marcar Hassan i
David Cano.

Llefià 24; SANT POL 23, Turó Peira 20;
PREMIÀ 19; SJ Montcada i Molletense
17; Vallbona 16, MASNOU 15; ARGENTONA14; Europa B i Gramenet 13; Parc 12;
i Sta. Perpetua 11; CIRERA, Canyelles 8;
Montcada 7; MOLINOS 5; Sarrià 4.
11a jornada (16/17 novembre)
Europa B - ARGENTONA ........DS 17:15 h
PREMIÀ MAR - SANT POL ..........DS 17 h
MOLINOS - MASNOU ................DG 12 h
CIRERA - Gramenet ..................... DG 17 h
Rivals il·lustres a Mataró
Els dos equips mataronins no ho tindran
fàcil per obtenir el triomf que se'ls
està escapant darrerament. Reben dos
equips amb molt de passat en la 3a Divisió, com són el Masnou i la Gramanet,
en aquest cas fins i tot a la 2a B.
Un altre derbi molt interessant es juga a
Premià de Mar on reben el Sant Pol.

3a CATALANA
Lloreda 10 de 10
10a jornada (10 novembre)
LA LLÀNTIA - Masnou At. .................... 2-1
Fund. Montgat- MATARONESA ......... 3-3

Classificació

El Lloreda ja porta 10 victòries en 10
jornades. El Vilassar B, també imbatut,
és segon amb 26.
La Llàntia és 14è amb 9 punts i Mataronesa 15è amb 8, de moment fora de la
zona de descens.
Mataronesa juga a casa
El dissabte a les 17 hores la Mataronesa
rep La Salut de Badalona al Camí del
Mig. La Llàntia juga al camp del Pujadas
a Barcelona el diumenge al migdia.
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ESPORT

1a CATALANA
Victòries dels sis primers
classificats

Una Escala molt complicada de
superar, amb apagada inclosa

10a jornada (10 novembre)
Girona B - Sabadell Nord ....................4-0
Guineueta - Júpiter ................................ 2-1
Palamós - Manlleu ................................ 3-0
Vic - Mollet ............................................. 2-0
CE MATARÓ - L'Escala ......................... 2-1
Parets - Lloret...........................................1-1
Tona - Rubí ............................................... 3-3
Fundació Grama - Llagostera B.......... 2-0

Classificació

Girona B 25; Vic 24; Palamós 20; CE
MATARÓ 19; Fundació Grama 17; Guineueta 15; Mollet 13; L'Escala, Manlleu
i La Jonquera 12; Sabadell Nord i Lloret
11; Rubí 10; Júpiter 8; Tona 7; Parets 4;
Llagostera B 2.

Jornada de descans

El CE Mataró descansa perquè en el
calendari li tocava el Reus B, que no ha
iniciat la competició. I l'equip groc-inegre arriba al descans en un esplèndid
quart lloc i acumulant punts per a
l'objectiu de la permanència.

LLIGA NAC. Juvenil
Empat a Vila-seca

Celebració del primer gol. | D.F

El gol del triomf va arribar de
falta i en el temps afegit
El CE Mataró va aconseguir un triomf
agònic contra l’Escala per retrobar-se
amb el triomf com a local, després de
dos empats seguits a casa.
El partit contra l’equip empordanès
va ser d’alta intensitat entre l'equip local que va intentar jugar més la pilota,
i el visitant, més físic, que va pressionar molt i va fer un joc molt vertical.
A tots dos equips els va costar
crear ocasions davant dues defenses
molt segures. La més clara la va tenir
Bargalló després d'excel·lent "passada

El CE Mataró va empatar a un al camp del
Vila-seca, que era el cuer, però només tres
punts per sota.
Va marcar primer Aaron Vallejo i el gol de
l'empat dels locals va arribar en el temsp
afegit. Amb aquest punt l'equip groc-inegre se situa en 12è lloc amb 12 punts.
El dissabte a les 18 hores rep el Sabadell,
que és el 4t amb 21 punts.

3a Divisió Estatal
Brillant victòria del
Vilassar de Mar
El Vilassar de Mar, ara mateix l'equip
maresmenc millor situat a nivell futbolístic, va obtenir una brillant victòria
davant d'un equip de la zona alta com
és l'Horta.
L'equip que entrena el mataroní
Alberto Aybar s'enfila fins al lloc 11è
amb 17 punts deixant ja lluny la zona de
descens.
Aquest diumenge a les 12 hores visita el
camp del Castelldefels, equip que està
tres punts per sota.
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L'Escala es va defensar bé. | D.F

2
1

CE MATARÓ
L'ESCALA

CE MATARÓ: Pol Andiñach, Aleix Cirera,
Dani Prieto, Tejedo, Víctor Yustos, Parri
(Uri 77’), Pol Almellones, Marc Pascual,
Bargalló (Pedro 83’), Samu Bayón (Fran
Ochoa 71’), Toni Paredes (Kamal 60’).
GOLS: 41’ SAMU (1-0); 71’ Baldeh (1-1);
90+1’ FRAN OCHOA (2-1)

de la mort" de Toni, però el seu xut a
porta buida va sortir alt. Ja prop del
descans, després de la millor jugada
del partit, va arribar el primer gol quan
Samu va rematar de forma inapel·lable
una centrada perfecta d'Aleix.
Als pocs minuts de la represa el
camp va quedar a les fosques per una
apagada. El joc va estar mitja hora
aturat i quan es va reprendre l'equip
visitant va sortir molt fort i va empatar
en jugada a pilota aturada. Semblava
que podria arribar el segon gol visitant,
però la defensa local, comandada per
Dani Prieto, va estar ferma.
Ja en el temps afegit Uri va forçar
una falta a la frontal i Fran Ochoa va
enviar la pilota a la xarxa, després que
fregués en un jugador de la barrera, per
donar el triomf a l'equip groc-i-negre.

Derrota del femení groc i negre al
camp del Torelló
L'equip femení del CE Mataró va perdre per 2 a 1 al camp del Torelló un
equip que estava tres punts per sota i
que ara queda emparellat amb l’equip
groc-i-negre en les posicions centrals
de la taula classificatòria.

El CE Mataró es va avançar amb gol
d’Ana Cayuela, però va veure com li
remuntaven en els últims minuts de
partit. El diumenge a les 17 hores reben
l’Olot, que és el tercer amb 5 punts
més que l’equip groc-i-negre.
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BÀSQUET

L’Advisoria Boet s’imposa al Gran
Canària en un partit molt exigent

Lliga Femenina 2
Objectiu: sumar a casa
6a jornada (9 i 10 de novembre)
Almeria - Granada......................... Ajornat
Múrcia - Unicaja .................................72-75
GEiEG - Segle XXI............................... 61-38
Magec Tías - Sant Adrià .................. 42-60
Barça - Lima Horta ............................ 63-49
Gran Canària - ADVISORIA BOET ... 56-59
Ardoi - Claret...................................... 87-47

Imatge de la primera jornada. | D. Ferrer

Les mataronines van endur-se un
partit que va arribar molt igualat
als darrers minuts
L’equip de Jordi Vizcaíno va arrencar
el partit mostrant-se superior al rival i
aconseguint distàncies en l’electrònic,
gràcies sobretot a la gran defensa que
frenava l’ofensiva local. Malgrat que
les canàries van acabar reaccionant,
les mataronines tancaven el primer
període amb un avantatge de 5 punts
(11-16, 10'). El segon quart va ser més
igualat dins la pista, però el Boet mantenia la diferència (23-29, 20').
A la represa, les locals van sortir
amb un 4-0 d’inici que semblava complicar el partit pel Boet, però de nou
la defensa visitant obstaculitzava el
joc canari. Les de Mataró aconseguien així arribar 9 punts per davant a

56 GRAN CANÀRIA
59 ADVISORIA BOET
ADVISORIA BOET MATARÓ: Tejedor
(3), Checa (15), Arbizu (10), Ruano (7),
Rueda (8) –cinc inicial– Murat, Camps (7),
Urbano (3), Hartmann (2), Arias (4).
PARCIALS: 11-16, 12-13, 12-15, 21-15.

l’últim quart (35-44, 30'). Una diferència
que va esvair-se ràpidament només
encetar l’últim període a causa d’un
parcial local de 8 a 0. La lluita per la
victòria intensificava el joc a tots dos
bàndols i cada possessió es convertia
en una batalla.
En els últims minuts, el marcador
continuava igualat i les locals inclús
van col·locar-se un punt per davant,
però aleshores va aparèixer Núria Checa
sumant un triple i 2 tirs lliures per sentenciar el triomf mataroní (56-59, final).

Classificació: Sant Adrià, Barça i Lima
Horta, 11; Ardoi i Gran Canària, 10;
GEiEG, ADVISORIA BOET i Unicaja, 9;
Múrcia, Segle XXI i Claret, 8; Almeria, 7;
Granada i Magec Tías, 6.
7a jornada (16 i 17 de novembre)
Dissabte a les 19 h, l'Advisoria rep l'equip
navarrès Ardoi.

Copa Catalunya
En bona ratxa

7a jornada (9 i 10 de novembre)
PREMIÀ - Igualada .............................53-59
Sant Adrià - Grup Barna ..................48-56
Hospitalet - Cerdanyola ..................79-48
Joviat - Lleida.......................................54-73
Roser - Viladecans..............................53-58
Almeda - Valls ..................................... 72-51
Draft - UEM C. PONCE .....................55-56
Classificació: Viladecans, 14; Lleida, 13;
Almeda, 12; Grup Barna, 11; Sant Adrià, UEM
i Draft, 10; Hospitalet, Joviat i Cerdanyola, 9;
PREMIÀ, Valls i Roser, 8; Igualada, 7.
8a jornada (16 i 17 de novembre)
Dissabte a les 18 h, la UEM C. Ponce rep
el Joviat al Josep Mora.

La UEM C. Ponce s’endú la victòria per la mínima
55 DRAFT
56 UEM C. PONCE
UEM C.PONCE: Ortiz (5), Cuní
(8), Magriña (19), Luceño (3), Molina
(10) –cinc inicial– Casals (7), Coll (4),
Martínez, Moya.
PARCIALS: 12-21, 11-6, 16-11, 16-18.
Salt inicial a Santa Coloma. | UE Mataró

Les unionistes van arrencar el partit a
remolc del Draft, però Meritxell Cuní,
amb un triple i una cistella de 2, s’encarregava d’empatar el partit (6-6, 4').
Les de Mataró aconseguien posar-se
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per davant i gràcies a un parcial de 2 a
9 en els últims dos minuts del primer
quart, se situaven gairebé a 10 punts
de diferència (12-21, 10'). El segon quart
no va veure cap cistella fins entrats
dels quatre minuts. Abans d’arribar a la

mitja part, un parcial de 10 a 2 apropava
les locals en el marcador (23-27, 20').
A la represa el Draft va sortir més
endollat, capgirant el marcador al final
del tercer quart (39-38, 30'). L’últim tram
de partit va estar marcat per la igualtat
entre tots dos conjunts i el resultat va
ballar fins a arribar al darrer minut. Quan
faltaven segons pel xiulet final va ser el
Draft qui va imposar-se amb una cistella
de dos (55-54, 39'), però al darrer sospir
va aparèixer Ariadna Magriña per capgirar el marcador i conferir la victòria a
les mataronines (55-56, final).
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BÀSQUET

La UEM Germans Homs torna a
guanyar i es manté a la zona alta

EBA (C-A)
Partit ajornat
8a jornada (9 i 10 de novembre)
Almozara - Martinenc ......................60-63
Maristes - Quart ................................. 53-61
Sese - Esparreguera ........................... 81-77
Martorell - Andorra ......................... 68-60
Vic - Igualada......................................69-70
ARENYS - M. PARC BOET ....Ajornat (4/12)
Calvià - Alfindén ............................... 96-90

El Boet se situa a la zona baixa. | D.Ferrer

La UE Mataró Germans Homs va superar el Palma al Josep Mora després
d’una gran primera part en què va
anotar més de 50 punts. El joc dels
interiors va ser clau per la victòria
local, amb un gran paper de Touré i
Cabrera que van sumar 31 i 26 punts
de valoració respectivament.
Els unionistes van començar dominant el marcador (23-18, 10') i van
aconseguir arribar al descans amb
un bon coixí gràcies a un gran segon
període. En el segon quart, la UEM va
anotar fins a 31 punts, col·locant-se
a gairebé 20 punts de diferència
(54-36, 20').
A la represa, els mataronins van

82 UEM GERMANS HOMS
68 PALMA
UEM GERMANS HOMS: Touré (22), Cabrera (14), Juanola (14), Ariño (16), Traver
(2) –cinc inicial– Viñallonga (10), Rodriguez, Ventura, Torres (2), Canovas (2).
PARCIALS: 23-18, 31-18, 8-17, 20-15.

perdre gas. Als locals els costava trobar la cistella i van anotar només 8
punts en el tercer quart, mentre que
els balears retallaven la diferència en
el marcador per sota dels 10 punts
(62-53, 30'). L’últim quart, però, l’equip
de Charly Giralt va saber tornar a imposar el seu domini per acabar guanyant còmodament davant el Palma
(82-68, final).

El camí de les mataronines de
la Lliga Femenina

Classificació: Vic, Igualada i Quart, 15;
Sese i Martinenc, 13; Maristes i Martorell
12; Esparreguera i Alfindén, 11; Andorra,
Calvià i Almozara, 10; ARENYS i M. PARC
BOET, 9 (amb un partit menys).
9a jornada (16 i 17 de novembre)
Dissabte a les 17 h, el Mataró Parc Boet
rep el Calvià.

EBA (C-B)
Inici estel·lar
8a jornada (9 i 10 de novembre)
Mollet - Sants .....................................68-67
UEM G. HOMS - Palma................... 82-68
Roser - Tarragona ...............................62-77
Valls - Castelldefels............................73-77
Olivar - Barberà ................................. 77-62
Salou - Badalonès ..............................90-92
Sant Adrià - Cornellà ........................69-62
Classificació: Tarragona, Sant Adrià i UEM
G. HOMS, 14; Cornellà, Badalonès i Valls,
13; Castelldefels i Salou, 12; Mollet, 11; Sants,
Palma, Barberà i Roser, 10; Olivar, 9.
9a jornada (16 i 17 de novembre)
Dissabte a les 20 h, la UEM Germans
Homs juga a Mollet.

L'equip urgellenc encadena una ratxa positiva de tres victòries seguides.
Competicions europees

Buch en acció. | David Subirana / Uni Girona

Ariadna Pujol atacant. | Agustí Peña

Rosó Buch, de moment sense la seva
companya també mataronina Núria
Martínez per lesió, ha encetat un gran
inici a Lliga Femenina: l'Uni Girona és
líder en la classificació. Això sí, l'equip
d'Eric Surís no pot relaxar-se, ja que de
ben a prop, amb només un punt de diferència, el segueixen el Perfumerías

Avenida, el València, el Gernika i el Sedis
Bàsquet. El Gernika va ser, justament,
l'equip que va "robar" la imbatibilitat
a les de Girona en el partit del cap de
setmana passat disputat al Fontajau.
Qui també ostenta un bon lloc en la
zona alta de la classificació és la mataronina Ari Pujol a les files del Sedis.
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A l'Eurolliga, l'Uni Girona ho té més
complicat i de moment és últim de grup.
La propera cita serà el 27 de novembre
davant el Dynamo de Kursk al Fontajau.
El Cadí, en canvi, va començar triomfant en el seu pas per l'Eurocup i se situa
segon de grup (2 victòries i 2 derrotes).
L'última desfeta va ser a casa davant el
Landes, líder del grup. Va ser un partit
complicat pel club també a escala personal, ja que abans de començar el partit,
un minut de silenci acomiadava l'extècnic
Joan Carles Pié, mort als 53 anys.
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el tot Esport

VARIS

La 32a Marxeta de l'Agrupe
tindrà lloc aquest diumenge

Últim minut...
TENNIS TAULA. Partit
important per al Quadis
Aquest diumenge dia 17 a les 11:30 el
Quadis CNM rep el Badalona en partit
de la 7a jornada de la Divisió d’Honor

Estatal. L’equip mataroní és cuer amb
un sol triomf i necessita guanyar per
pujar llocs. Els badalonins només han
obtingut 2 triomfs.

La darrera edició de la 'Marxeta'. | cedida

La Marxeta, la caminada popular que
l'Agrupe organitza des de 1988, se celebra aquest diumenge 17 de novembre, amb un recorregut que tindrà la
sortida i arribada al municipi d'Alella
(plaça Antoni Pujades), i que s'endinsarà per camins i turons de la Serralada
Litoral. Hi haurà un recorregut llarg
de 16 km, i un de caire més familiar
de 9 km. Les inscripcions es podran

HOCKEY HERBA.
Primera victòria del
masculí de l’Iluro HC

fer fins al mateix dia de la caminada.
El passat dissabte, la secció de
senderisme de l'Agrupació Científic
Excursionista, va iniciar el GR-11 transpirenaic. En la primera etapa es van
recórrer 30 km entre Cap de Creus i
Llançà, amb un desnivell positiu de
1.100 m, visitant poblacions con Port
de la Selva i la Selva de Mar, i el monestir de Sant Pere de Rodes.

TAEKWONDO. Set
Medalles en el Català
Cadet i Precadet

Eufòria pels primers punts. | @ilurohc

En la quarta jornada de la 1a Catalana
va arribar la primera victòria de l’equip
masculí de l’Iluro HC. Va ser al camp
del Catalònia pel resultat de 2-3, amb
tres gols de Daniel Castillo. Ara l’equip
taronja se situa en el 6è lloc i diumenge
a les 13:30 h rep l’EHC de Terrassa, que
és 4t amb 3 punts més.
El femení segueix líder
El femení continua imparable a la 2a
Catalana. Van guanyar per 1 a 3 al camp
del RC Polo, amb gols de Maria Correas
(2) i Cristina Beltran. L’equip taronja és
líder amb 9 punts i el diumenge a les 10
hores rep el Júnior de Sant Cugat, que
és el co-líder amb la mateixa puntuació.
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Arnau Pons tercer al Zonal juvenil
Es va disputar a Bàscara a l’Alt Empordà,
el Torneig Zonal de Tennis Taula, des de
la categoria benjamins fins a veterans,
amb jugadors catalans i també de
l’Aragó, Navarra i de les Balears.
Per part del CN Mataró cal destacar
el 3r lloc en juvenils d’Arnau Pons, el 5è
lloc de Martina Sans en benjamins i el
7è d’Oriol Lario en sub-23.

RUGBY. El Rugby Mataró
busca el segon triomf
aquest diumenge
Aquest diumenge a les 12 hores el RC
Mataró rep el Badalona al Camí del Mig
en un partit en el qual hauria d’arribar
el segon triomf de l’equip mataroní en
la fase prèvia per entrar a la Divisió
d’Honor Catalana.
Els badalonins són cuers i encara no han
puntuat, mentre que el RC Mataró es
penúltim amb 5 punts i té molt difícil la
classificació per a la Divisió d’Honor.
En l’última jornada l’equip mataroní
retrà visita al líder, el Tarragona.

Medalles de Tonbal i Hwarang. | cedides

BILLAR. Continua
la Lliga Catalana

El passat diumenge es va celebrar al poliesportiu de la Mar Bella de Barcelona
el Campionat de Catalunya de combat
de promoció en categories cadet i precadet. El CD Tonbal va aconseguir 4
medalles en la categoria precadet (nascuts 2007 i 2008) que van ser tres ors
per Sergio Garcia (-33 kg), Wail Eddehbi
(-45 kg) i Ariana Larrosa (-41 kg) i un
bronze per a Lucía Martínez (-37 kg). Per
part de Hwarang Mataró 3 medalles,
totes d’or. Dues en categoria precadet
(Héctor Fernández i Michelle Luque) i
una en cadets per a Max Soriano.

Dissabte passat en partit de la lliga
catalana de 3 bandes de 2a categoria el
Club Billar Mataró A va guanyar Lleida
B per 8 a 0. Destacar que el jove Raul
Uceda va acabar les 35 caramboles en 27
entrades i el contrari només en va fer 3,
sent una mitjana de categoria d’honor.
El CB Mataró és segon classificat darrere del Llinars.
També es va jugar la Lliga Catalana de
3 bandes de 4a categoria amb victòria
del CB Mataró B a Sant Feliu de Codines
per 3 a 5, per mantenir-se també en
2n lloc.
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

EL IRLANDÉS

LE MANS '66

SI YO FUERA RICO

Frank Sheeran va ser un veterà de la Segona Guerra Mundial, un estafador i sicari que
va treballar amb algunes de les figures més
destacades del segle XX. El film és la crònica d'un dels grans misteris històrics sense
resoldre: la desaparició del sindicalista
irlandès Jimmy Hoffa.
Direcció: Martin Scorsese.
Intèrprets: Robert De Niro, Al Pacino.
210 min

El film explica les peripècies d'un excèntric equip americà d'enginyers i
dissenyadors, liderats pel visionari
Carroll Shelby i el conductor britànic
Ken Miles, quan Henry Ford els
encarrega un vehicle que pugui
derrocar Ferrari.
Direcció: James Mangold.
Intèrprets: Matt Damon, Christian Bale.
152 min

En Santi és un jove que, a punt de viure el
fracàs més absolut, és capaç de guanyar
molts diners en un tancar i obrir d'ulls.
El problema és que es veurà obligat a no
explicar-li res de com ho ha aconseguit al
seu cercle d'amics ni a la seva parella.
Direcció: Álvaro Fernández Armero.
Intèrprets: Álex García, Alexandra Jiménez.
98 min

LA CASA DEL TERROR

BUENOS PRINCIPIOS

MADRE

Durant la nit de Halloween, sis amics
decideixen entrar en una casa encantada
que promet oferir una experiència extrema. La vetllada esdevindrà mortal quan
s'adonin que els monstres són reals.
Direcció: Scott Beck i Bryan Woods.
Intèrprets: Katie Stevens, Will Brittain.
92 min

En Henri és un escriptor en crisi
i sense ganes de fer res. Serà en aquest
moment quan un gos s'instal·larà a
casa seva. Aviat, l'animal esdevindrà el
seu millor amic i l'ajudarà a retrobar la
felicitat.
Direcció: Yvan Attal.
Intèrprets: Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg.
106 min

Seqüela en format de llargmetratge del
curt homònim dirigit per Sorogoyen. En
aquesta ocasió, s'explica com l'Elena, que
va perdre el seu fill de sis anys en una
platja de França, intenta ressorgir de les
cendres.
Direcció: Rodrigo Sorogoyen.
Intèrprets: Marta Nieto, Àlex Brendemühl.
129 min
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Cinemes
Golfes: sessions a partir de les 00.00
Matinals: sessions abans de les 13.00
Estrena · En verd: sessió 3D
En vermell: Dis., diu. i festius

Les
estrenes
de Cinemes
la setmana
Els Horaris
dels
Programació del 15 al 21 de novembre

Cinesa Mataró Parc

Ocine Arenys

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

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Le mans 66

Le mans 66

12:00 15:50 18:50 22:00 00:10 [VOSE dt.] 18:50

Madre

12:00 16:00 18:40

Si yo fuera rico

16:00 19:15 22:10

Si yo fuera rico

16:00 18:10 20:40 22:40

12:10 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00
[dv.-dg.+dc.] 17:15 19:15 21:30 23:45

La casa del terror

20:20 22:30 00:40

One Piece: Estampida

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

One Piece: Estampida

16:30 18:30

Estafadoras de Wall Street

16:00 20:30 22:40

[dv-dg.] 15:50
[En català] [dv.-dg.+dc.] 17:50

Estafadoras de Wall Street

[VOSE dt.] 20:30

Pequeñas mentiras para estar juntos

20:05 21:20

Terminator: destino oscuro
Doctor sueño 12:00 00:10

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

Pequeñas mentiras para estar juntos

12:10 18:10 20:30

[dl.-dj.] 15:50

12:00 16:15 19:00 21:45 00:30
[exc. dt.] 21:00

La oveja Shaun: Granjaguedon

[VOSE dt.] 21:00

[dv.-dg.+dc.] 12:15 15:50
[dl.-dt.+dj.] 16:00 18:00

20:10 22:20

Maléfica, maestra del mal

22:50

[dl.-dt.+dj.] 16:00 18:30

12:15 16:05 18:40 21:15 00:01

Día de lluvia en New York
Joker

[dl.-dt.+dj.] 22:50

[exc. dj.] 12:00 16:20 19:10 21:50 00:30
[dl.-dt.+dj.] 20:20

Mientras dure la guerra

[dj.] 16:00 22:15

12:10 20:10 22:30 00:50
[dl.-dt.+dj.] 15:45 18:00

Zombieland

22:50 01:00
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Abominable 12:15 15:50 18:00

[dv.+dl.-dj.] 20:00

Terminator: destino oscuro 19:45 22:40

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

Doctor sueño

22:10

El silencio de la ciudad blanca

22:40

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

La familia Addams

16:00 18:00

Maléfica, maestra del mal

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

La familia Addams 12:15 16:10 18:15 [dv.-dg.+dc.] 17:00 19:00
El silencio de la ciudad b.

[VOSE] 17:45

Abominable
Joker

16:00 18:15

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

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

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

Mientras dure la guerra

20:15

[dv.+dl.-dj.] 18:15

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

El irlandés

18:00 (16 i 18 novembre) (VOSE)

Retrato de una mujer en llamas

20:15 (21 nov.) (VOSE)
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núm. 1892 / del 15 al 21 de novembre de 2019

Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quin reconegut cineasta mexicà
ha qualificat la darrera pel·lícula
de Martin Scorsese d'"obra
mestra"?

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

Vida en ombres

Resposta del núm. 1890
Handia

Crítica de 'La trinchera infinita', d'Aitor Arregi, Jon
Garaño i José Mari Goenaga

Guanyadors:
• Juan Fco. Jiménez Moreno
• Lorena Arco Calzon

La memòria dels vençuts i els
perseguits per un franquisme
anihilador es fa carn i dolor en
la pel·lícula espanyola La trinchera infinita, dels cineastes
bascos Aitor Arregi, Jon Garaño
i José Mari Goenaga, Concha de
Plata a la millor direcció en el
recent 67è Festival Internacional
de Cinema de Sant Sebastià. Tot
i l'excepcionalitat de trobar-nos
una pel·lícula dirigida a sis mans,
cal prendre en consideració que
els tres directors es coneixen de
sempre i ja han treballat plegats
en dos importants films bascos

Tot Cinemes 1892.indd 5

com són Handia (2017) i Loreak
(2014).
Des de la ficció, els cineastes
es fixen en el matrimoni andalús
format per Higinio (Antonio de la
Torre) i Rosa (Belén Cuesta), en
què ell, perseguit pels falangistes, es reclou a casa seva en un
amagatall secret durant els anys
de la guerra. El resultat és un film
claustrofòbic en molts moments,
dur i incòmode sobre la por dels
derrotats, tenallats per l'angoixa
de ser detinguts i ajusticiats, un
temor adherit a la pell i anul·lador.
| Joan Millaret / AMIC

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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Agenda
MÚSICA AMB TOC
REIVINDICATIU
Vermut musical: La Prima Vera
Diumenge 17 novembre / 12 h
Plaça de la Torre del Cogoll
(Mataró)
El projecte de Mar Martínez i Txevi Clemente va
néixer l'hivern de 2018. Tanmateix, han preferit
fer referència a una altra estació de l'any per
anomenar la seva formació: La Prima Vera. De
ment inquieta, explosiva i enriquidora, aquesta
compositora plasma els seus pensaments en les
seves cançons, tal com es pot comprovar en el
seu primer disc publicat, Llegar. En aquesta línia, un dels temes que interpretaran en el pròxim Vermut musical, organitzat per la Casa de
la Música, és Arte: un clar homenatge a totes
aquelles dones que han patit alguna agressió
o assetjament sexual.

MÚSICA
# Fringe. Alumnes de l'EMMM
Divendres 15 novembre / 19 h
Església de Sant Josep (c. Sant
Josep, 7. Mataró) / Entrada lliure
XXXVII Setmana de Música Antiga.
Concert a càrrec dels alumnes de
l'Escola Municipal de Música de
Mataró.
# El Petit de Cal Eril
Divendres 15 novembre / 20:30 h
La Sala d'Argentona (Plaça Nova,
s/n. Argentona) / Ant.: 7.50 €.
Taq.: 10 €. Abonament: 6 €.
La banda de pop-folk del sempre
original Joan Pons (veu i guitarra)
ens porten els temes del seu últim
disc "Energia Fosca".
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# Tarda lírica
Dissabte 16 novembre / 18.30 h
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró) / Entrada: 12 €.
Un passeig inoblidable per la història de la sarsuela i l'òpera. Concert
de cambra amb Marga Cloquel,
Ricardo Estrada, Daniel Muñoz i
Alberto Cazes.
# Pink Floyd Live Experience
Dissabte 16 novembre / 21 h
Sala Clap (c. Serra i Moret, 6.
Mataró) / Anticipada: 18 €.
Taquilla: 23 €.
Espectacle tribut amb "The Other
Side" fa reviure Pink Floyd amb
una fidelitat i humilitat absolutes,
interpretant tots els clàssics de la
banda britànica.

# El viaje de la fe
Diumenge 17 novembre / 17 h
Església Evangèlica (c. de l’Àngel 8. Vilassar de Mar) / Entrada
gratuïta
El cantautor Jose Degines presentarà el seu concert/monòleg. Un
projecte musical ple d'històries i
cançons que et faran reflexionar i
entendre la fe d'una manera molt
diferent.
# JazzClap amb Horacio Fumero
Dijous 21 novembre / 21:30 h
Sala Clap (c. Serra i Moret, 6.
Mataró) / Anticipada+menú: 12€.
Taquilla: 5€.
El contrabaixista Horacio Fumero,
un dels referents històrics del jazz
europeu, obrirà la Jam Session.
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Nous minoès,
ayrosas contradanças
XXXVII Setmana de Música Antiga.
Espectacle de la Companyia Xuriach.
Celebració dels 300 anys de la primera
notícia de flabiols i tamborins a Mataró..
Diumenge 17 novembre / 17.30 h
Església de Sant Josep (c. Sant Josep, 7.
Mataró) / Preu: 9 €.

TEATRE
# L'electe
Diumenge 17 novembre / 18 h
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró) / Preu: 7 €. Reduïda: 5 €.
16a Mostra de Teatre Amateur.
Representació de l'obra de teatre de Ramon Madaula, a càrrec
del grup de teatre del Centre Moral
d'Arenys de Munt.

# Wall.e robot amb moviment
Divendres 15 novembre / 18 h
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
BiblioLab, taller per a joves de 12 a
16 anys. Creació d'un robot.

# Penjadors sensitius
Diumenge 17 novembre / 12 h
Can Marfà Gènere de Punt. Museu
de Mataró
Activitat familiar, consistent en un
joc de pistes sensitiu.

INFANTIL I JUVENIL

# El follet pastisser
Dissabte 16 novembre / 12 h
Biblioteca Municipal (c. Gran, 3-5.
Argentona) / Entrada lliure
L'hora del conte a càrrec d'Eva
Gonzàlez, amb taller de cuina freda. Per a infants a partir de 4 anys.

# Contes de nenes sense por
Dimecres 20 novembre / 18 h
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
L'hora del conte especial contra
violència envers les dones, a càrrec de Núria Urioz.

# En Santi va a la Biblio
Divendres 15 novembre / 17.30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
"Fem voluntariat, fes voluntariat".
Els Contes d’en Santi de la Fundació
el Maresme.

# La princesa en texans
Diumenge 17 novembre / 18 h
Teatre Monumental (La Riera, 16.
Mataró) / Preu: 8 €.
Una obra de teatre familiar per
trencar estereotips i fer-se un tip
de riure, del Grup Xarxa Mataró.

# Art Time
Dimecres 20 novembre / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Conte infantil i taller d’activitats
plàstiques. "Daniela, la pirata" de
Susanna Isern, il·lustrat per Gómez.

# Club dels Setciències: Fes-t’ho
tu mateix!
Divendres 15 novembre / 18 h
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Club de coneixements adreçat a
nois i noies de 10 a 12 anys.

# El taller secret d'en Subarroca
Diumenge 17 novembre / 12 h
Nau Gaudí (c. Cooperativa, 47.
Mataró)
Activitat familiar, per a infants majors de 5 anys.

# Els Dijous a la Biblio
Dijous 21 novembre / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Conte infantil i activitats plàstiques. "La Balena", de Benji Davies.
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Perifèric Poetry

Passegem per les
botigues d’abans

Espectacle de poesia escènica
basat en textos dels poemaris
'Anatomia de una tormenta'
de Laura Tomás i 'Tormenta de
tierra' d'Ale Oseguera.

Vine a recordar les botigues dels
anys 60, amb la Pilar González
Agàpito que ens mostrarà amb
imatges un recorregut pels
carrers de Mataró.

Dimecres 20 novembre / 21 h
Cafè de Mar (c. Santa Rita, 1.
Mataró) / Taquilla inversa

Divendres 15 novembre / 19 h
Abacus (La Riera, 14. Mataró)

XERRADES I LLIBRES
# Talking about...
Divendres 15 novembre / 19 h
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Tertúlia en anglès moderada per
Laura Patricio sobre "The Picture
of Dorian Gray", d'Oscar Wilde.
# L’Hospital de Sant Jaume i
Santa Magdalena. 375 anys d’història al servei de les persones
Divendres 15 novembre / 18 h
Sala d’Actes de Can Palauet (c.
d'en Palau, 32. Mataró)
Presentació del llibre de recull històric de documents conservats a
l'Arxiu Comarcal del Maresme i
textos d'especialistes.
# Vermut literari
Dissabte 16 novembre / 12 h
Celler Can Silveri (c. Sant Benet,
48 Mataró) / Entrada gratuïta
Vermut literari amb Raquel Gámez
Serrano, escriptora maresmenca,
guanyadora del premi a la millor
novel·la València Negra d’enguany.
# Premi Iluro 2019
Dilluns 18 novembre / 19:30 h
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró)
Proclamació del veredicte de la
61a convocatòria del Premi Iluro
de monografia històrica, humanitats i ciències socials. Durant l'acte,
presentació de l’obra guardonada
a la darrera edició 2018, de Joan
Giménez i Blasco.
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# Història de 4 ciutats a la primavera del barroc:
Dimarts 19 novembre / 18h /
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. de Can Xammar, 2.
Mataró). Preu: 6 €.
Cicle de conferències a càrrec de
Joan Vives, músic, locutor i redactor de Catalunya Música. Primera
sessió: "Florència".
# Una visió critica de la
postguerra
Dimecres 20 novembre / 19:30 h
Sala d'actes Fundació Iluro (c.
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Josep M.
Solé i Sabater, catedràtic d’història a la UAB. Organitza: Òmnium
Cultural Maresme.
# El Club del Llibre: Cròniques
de Teresa Pàmies
Dijous 21 novembre / 19 h
Teatre Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Gratuït amb invitació
Lectura dramatitzada d’una selecció de textos per descobrir la vida i
l'obra de Teresa Pàmies. I xerrada
amb intervenció del públic.
# Llibertat i pensament. Reflexions
de la filosofia sobre la llibertat
Dijous 21 novembre / 19:30 h
Casal de Sant Josep (c. Sant josep, 18. Mataró)
A càrrec de Maria Arquer. Cicle
de conferències "Llibertat, poder
i control" de l'Escola de Teologia
del Maresme amb la col·laboració
de Cristianisme segle XXI.

FESTES I FIRES
# 16a Setmana Cultural de
Cerdanyola
Del 8 al 17 novembre / Mataró
Divendres 15: 19 h Espai Gatassa,
Nit del cant coral. Amb l'actuació
de la Coral La Toscana, de l'Associació Cultural de Cerdanyola, amb
acompanyament musical.
Dissabte 16: 11 h Passejada històrica per Cerdanyola, seguint la
ruta de l'antic tramvia núm. 4 pel
barri. 20.30 h Casal de Gent Gran
de l'Espai Gatassa, Nit de la poesia.
Recital poètic a càrrec del Taller
de Poesia de l'Associació Cultural
de Cerdanyola, amb acompanyament musical.
Diumenge 17: Festa de cloenda, Al
Parc de Cerdanyola. 11 h "Dibuixa i
acoloreix", per a tots els nois i noies que hi vulguin participar. 11.30 h
Concert a càrrec de Xaranga Iluro,
en commemoració de la festa de
Santa Cecília, patrona de la música. 12.30 h Concentració i ball de
gegants, amb les colles geganteres de les escoles de Cerdanyola.
13.30 h Vermut popular.

VARIS
# Grup Ferroviari Mataró
Diumenge 17 novembre / 17 a 20 h
Local del Grup Ferroviari (Ronda
Barceló 71-B. Mataró)
Portes obertes per ensenyar les
seves instalacions i les maquetes
de trens en funcionament. Cada
3r diumenge de cada mes.
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Els vaig prometre
el mar
Presentació del llibre que forma
part del projecte "Desenterrant
el silenci", per recuperar la història del mestre Antoni Benaiges.

ATENCIÓ CIUTADANA
Telèfon d’Atenció
Ciutadana

Dijous 21 novembre / 19 h
Les Esmandies. Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró)

RUTES I VISITES
# 9a edició de les 48 hores Open
Puig i Cadafalch 2019
"Rocafonda: territori d'idees.
Patrimoni i paisatge urbà a la
descoberta": visites per edificis i
indrets d'interès patrimonial, arquitectònic i urbanístic de Rocafonda.
Dissabte 16 novembre: De 10 a
13.30 h des de l'Avda d'Amèrica,
visita audioguiada "Eixos i actius
de Rocafonda".
Diumenge 17 novembre: De 10
a 13.30 h des del Cementiri dels
Caputxins, Visita audioguiada
"Patrimoni històric".
# La casa Coll i Regàs com a
mostra de la tecnologia: dissenys
modernistes i nous materials
Diumenge 17 novembre / 12 h
Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro
Preu: 7 € / 6 € (+65 i aturats)
Amb motiu de la Setmana de la
Ciènci, ens acosta a les impressores
3D i llapis 3D, i elaborar dissenys
modernistes amb eines del s. XXI.

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

TALLERS I CURSOS

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00

# El procés d'un quadre
Dissabte 16 novembre / Horari:
De 10-13 h i de 15-18 h
Escola de Belles Arts Pedrera
(Camí fondo, 4. Mataró)
Preu 60€. Reserva: 685 975 120
Taller explicatiu sobre el procés
sencer d'una pintura, des de l'elecció i muntatge de la tela, fins l'envernissat final.

Oficines d’atenció ciutadana

>

Cerdanyola Pg. de Ramon

# Bolets tintoris. Aprofitem els
bolets per tenyir llana!
Diumenge 17 novembre / De 9
a 13.30 h / Can Boet - CPAN (C.
Francesc Layret, 75 Mataró)
Taller adreçat a adults, sobre la
tècnica de tinció a partir de bolets.

>

Molins C. de Nicolau

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

Berenguer III, 82

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda

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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Paisatge irreals
quarel·les abstractes i fotografia de
Simó Gràcia. Organitza: Alterarte.
Biblioteca Pública Pompeu Fabra
(Pl. Occitània. Mataró)
Inauguració: divendres 15 de novembre a les 19 h.
Fins al 30 de novembre.

Exposicions
# Esther Viñals. Caminar, aturar-se i obsevar
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Del 15 de novembre al
8 de desembre.
Obres de tinta xinesa en paper
d'arròs encolat sobre fusta.
# Elogi del malentès
Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Fins al 17 de novembre.
Visita comentada: dissabte 16 de
novembre, a les 19 h.
Col·lectiva itinerant del Programa
d’Arts Visuals de l’Oficina de Difusió
Artística (ODA).
# Albert de Barberà. Acrílics
Casal L'Aliança (c. Bonaire, 25.
Mataró) / Fins a l'1 de desembre.
Pintures acríliques realitzades amb
espàtula. Organitza: Associació
Sant Lluc per l’Art.
# Exposició de pintura i fotografia
Centre Cívic Espai Gatassa (C.
Josep Montserrat Cuadrada, 1.
Mataró) / Fins al 22 de novembre.
Pintures de Rubén Bravo i M.
José Robledo i fotografies d'Héctor Agramunt i Diego Marín. XV
Setmana Cultural de Cerdanyola.
# De l'esguard a la impressió
Les Esmandies. Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 29 de novembre.
Pintures d'Albert Pujol.
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# Eduard Novellas. New
La Destil·leria. Espai Cultural
(Camí Ral, 284. Mataró) / Fins al
12 de desembre.
Exposició individual de l’artista
Eduard Novellas (Mataró, 1977).

# 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.

# Mostra de punts de llibre
Biblioteca Pública Pompeu Fabra
(Pl. Occitània. Mataró) / Del 18 al
23 de novembre.
22 anys de punts de llibre de les
Biblioteques de Mataró.

# Famosos i altres cosetes
Sala d'exposicions de la Fundació
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3.
Mataró) / Fins al 21 de novembre.
Exposició de pintures de l'artista
Eva Ral Aloma.

# 1959-2018. Seixanta edicions
del Premi Iluro
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Fins al 24 de
novembre.
Exposició commemorativa.

# Imma Merino
Espai Capgròs (c. Sant Benet,
12-18. Mataró) / Fins al 27 de
novembre.
Exposició de pintura realista
contemporània.

# Ramon Panikkar, viure l'aventura intercultural
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró). Fins al
22 de novembre.
Recull la seva vida i pensament.

# Nunc femina
Museu del Càntir (c. de l'Església,
9. Argentona) / Fins al 5 de gener.
De l'artista Sílvia Alcalà.

# Dones i tecnologia. Una història poc explicada
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró). Fins al
18 de novembre.
Projecte TecnoGirl.
# Centre de Formació i Prevenció:
40 anys al servei de la comunitat
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Fins al 24 de
novembre.
CFP, una entitat d’iniciativa social.

# 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.

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda
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Gent Gran
CASALS
# 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.
# UDP. Casal de Gent Gran Les
Santes. C. Floridablanca, 118.
Mataró. Telf: 93.790.36.72.
· Excursions: Andorra, dies 19 i 20
Novembre. • Sopar-Ball, penúltim
dissabte de mes. • Activitats: taitxí
(dl.-dc. 10-11 h). Patchwork, ganxet
i mitja (dl 16-18 h). Relaxació (dt. i
dv. tarda). Mandales (dt. 16-19 h).
Informàtica (dt. i dv. matí). Taller
de memòria (dc. 10-11.30 h). Ball en
línia (dc. tarda). Anglès (dj. 10.30
h). Playback (dj. 10h). El Quinze (dj.
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16.30h). Nova activitat: Pintura
sobre roba. • Melé de petanca
(dl. 9.15-12.30 h). • Jocs (cada tarda): Petanca, rummicub, cartes
i dòmino.
# Casal de la Gent Gran del Parc
de Mataró. C. Corregiment, 28.
Mataró. Tel: 93.757.13.17.
• Balls: Ball, cada diumenge i festius
a les 17 h. Sopar ball, segon dissabte
del mes. • Cursos i activitats: anglès, català, conversa en anglès,
club de lectura, taller de memòria,
informàtica, taller de fotografia,
puntes de coixí, patchwork, pintura i dibuix, pintura sobre roba, art
floral, manualitats, punt de creu,
tai-txí, qijong, seitai, gimnàstica
rítmica, balls de saló, balls en línia,
sevillanes, castanyoles, country,
claqué, caminades i caminades
suaus. Coral.
# Casal 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 • Activitats manuals i artístiques • Activitats escèniques i
manuals. • Formació i creixement
personal. • Activitats culturals i
de Lleure. • Noves Tecnologies.
# Casal de Gent Gran de Cirera.
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró.
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20 h.
• Activitats: Mandales de paper.
Sevillanes. Català (divendres). Ball
en línia (dilluns). Gimnàstica (dilluns i dimecres). Informàtica (de
dill a dij). Patchwork (divendres).
Petanca (grup femení dimecres de
17 a 19 h i grup masculí cada dia
de 10 a 12 h). Manualitats (Dilluns
tarda). Ple i ratlla (dimarts tarda).
Pilates i ioga (dilluns i dimecres).
Jocs de taula. • Es fan tripletes de
petanca femenines (interessades
contactar). • Necessitem voluntaris
per donar classes d'informàtica a
gent gran.
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La gastronomia,
protagonista a la Fira
de Tardor de Sant Pol
Fires: Redacció

El dissabte 16 de novembre, Sant Pol de Mar celebra
la 9a Fira de la Tardor, una jornada plena d'activitats
per a tota la família on també té cabuda la gastronomia. Entre les propostes destaquen la mostra de
cerveses artesanes als Quatre Cantons i la xocolatada
a la plaça de l'estació, a càrrec dels alumnes de 6è
de l’Escola Sant Pau (amb preu popular d'1 euro),
que duraran tot el dia.

Altres activitats
A més, al matí tindrà lloc una xerrada i un tast de
ratafies sota el nom “Un viatge per les ratafies de
Catalunya”. Serà a la carpa Ratafia Avi Guillema a
les 13 h, i cal reservar plaça al correu electrònic
fires@santpol.cat.
A la tarda serà el torn dels panellets. Els més
petits podran descobrir els dolços de tardor en
un taller infantil a càrrec del forn de pa i pastisseria Grimal. Serà a la plaça Estació a les 17 h.

Més enllà de la
Gastronomia
Durant tota la jornada, de 10
a 20 h, un munt d'activitats
complementen l'oferta gastronòmica. No hi faltaran jocs
infantils, activitats culturals de la
biblioteca, espectacles i música.
D'altra banda, la Fira de la Tardor
tindrà també el seu costat més
solidari amb una campanya de
donació de sang. Aquells que
vulguin col·laborar-hi hauran
d'anar de 17 a 21 h a la sala polivalent Ainaud de Lasarte.

Tot a Taula 1 Sant Pol 1892.indd 2
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El dàtil, un fruit
molt nutritiu i ric
en carbohidrats
El seu alt contingut en sucre fa que
sigui una bona alternativa al sucre per
incorporar a les nostres receptes
Alimentació: Redacció / AMIC

La major part dels dàtils que arriben a casa nostra
procedeixen de l’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica, tot
i que a Elx i a la regió murciana també se’n produeixen d’excel·lent qualitat. De textura enganxifosa
i amb un nivell alt de sucres, els hidrats de carboni
(60%) són el component més abundant d’aquest
fruit. Aquest alt contingut en carbohidrats fa que
el dàtil sigui un aliment especialment indicat per
a les persones que fan grans esforços i esportistes,
ja que necessiten una aportació extra d’energia.
Aquestes característiques fan del dàtil un aliment
força calòric, amb una aportació de prop de 300
calories per cada 100 grams consumits. Com sempre, la clau és prendre'n amb mesura.
Paral·lelament, el contingut en aigua és reduït, ja
que es tracta d’un fruit que aquí el consumim un
cop ha estat assecat a la mateixa planta. En altres
països, però, també es consumeix sense assecar.
De fet, pel fet de ser tan altament nutritiu, el dàtil
constitueix un aliment molt important en moltes
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regions del nord d’Àfrica i del Sud-est asiàtic.
Una manera d'incorporar-los a la nostra cuina
és com a edulcorant natural, en substitució del
sucre refinat o d'altres productes sintètics. Podem
adquirir-lo sencer i triturar-lo amb els altres aliments de les nostres receptes, o trobar-lo directament en forma líquida com xarop o bé molt.

Altres propietats
L'aportació proteica és pobre, però el dàtil inclou
altes quantitats de potassi, de calci i magnesi.
També hi són presents el betacarotè i la vitamina
B3, però no en altes quantitats. D’entre els components també hi trobem fibra, imprescindible
per al bon funcionament del trànsit intestinal i
d'equilibri del colesterol en sang.
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LA RECEPTA
DE
SOPA DE REMOLATXA
ESTIL THAI
Sopa de remolatxa, exòtica i cremosa que combina a la perfecció el punt dolç de la remolatxa i
la llet de coco amb el toc lleugerament àcid de la
llimona i el gingebre. Un plat reconfortant que resulta ideal ara que arriba el fred.
La remolatxa és una arrel rica en aigua, proteïnes i hidrats de carboni, que afegeix als plats
un color molt especial i una extraordinària
quantitat de fibra i antioxidants. La que trobaràs a les nostres botigues ve de la finca l’Horta
de la Carme, ubicada a Camarles, Tarragona.
Carme Martí conrea amb afecte i dedicació absoluta una infinitat de vegetals.

Ingredients:
• 3 remolatxes mitjanes
• 1 patata gran
• 1/2 ceba
• 1/2 L de brou de verdures
• 2 grans d‘all
• 1 llauna de llet de coco
• 1 crema de coco estil thai
• 1 lima o 1 llimona
• Arrel de gingebre
• Germinats de ceba
• Pebre negre en gra
• Oli d’oliva verge extra
• Sal marina

65

Elaboració:
1. Pela els alls i un tros de gingebre d’uns 6-7 cm
i reserva-ho.
2. Talla la ceba a la juliana i reserva-la.
3. Cou la ceba, barreja-ho i sofregeix-ho perquè
es dauri.
4. Pela la patata i les remolatxes, renta-les i tallales a trossos mitjans. Afegeix-les a l’olla i deixa
que cogui tot durant uns 5 minuts.
5. Posa-hi mig litre de brou de verdures i la llet de
coco. Tapa-ho i deixa-ho coure a foc mitjà.
6. Una vegada cuites les verdures, apaga el foc i
afegeix-hi un rajolí d’oli d’oliva, sal i pebre negre
acabat de moldre.

7. Tritura-ho tot bé fins a obtenir una crema i
serveix-la amb una mica de crema de coco
thai, un rajolí d’oli d’oliva i germinats de
ceba per damunt.

Recepta patrocinada per:
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El llibre
Minihuertos
No fa falta tenir una gran parcel·la per posar en
marxa el teu propi hort. Qualsevol espai pot ser
profitós, bé sigui una terrassa, un raconet de casa
o un dels prestatges de la cuina. El truc és apostar
pels minihorts, gràcies als quals podem cultivar
tota mena d'hortalisses de manera pràctica i molt
fàcil. En aquest llibre de l'editorial Zenith, Marta
Rosique i Raúl Piqueras t'ofereixen els consells i
l'ajuda que necessites per esdevenir un horticultor
expert sense moure't de casa.

CONCURS

gatosyplatos

#totataula
Aquestes són les imatges premiades d'aquesta setmana al concurs del
#totataula

guanya
el premi de
TUBAU
“Fin de semana japonés”

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 www.totmataro.cat/totataula

lourdespratsantius

Aquesta setmana 2 premis més!
Opta a premis als establiments
coŀlaboradors:

guanya
el premi de
peix and chips
“Butifarra con salsa de calçots y
foie gras micuit”

Tot a taula Llibre + Instagram 1892.indd 2
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Necessitem la teva ajuda per
tractar la disfàgia (dificultat per empassar)
que pateix la gent gran i persones
amb afectacions neurològiques
Ajuda’ns! Fes la teva donació a
http://impulsemlarecerca.csdm.cat

Organitzat per:

Col·laboradors:

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)

Si tens parella formal, amb l'actual

Venus en aspecte a Neptú, pot inclinar

Sembla que cal atendre algunes qües-

aspecte de Mart amb Júpiter, podríeu

a la idealització d'una persona per

tions materials, que suposen impor-

plantejar-vos passar per la vicaria o

la qual et sents atret. També pot fer

tants obligacions. Sol i Mercuri trans-

el jutjat per casar-vos. Augment de

que et trobis inspirat i amb ganes de

itant per Casa VI, inclinen a gestions

l'activitat física.

gaudir de l'art.

relacionades amb la salut.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

El sector de l'amor pot estar actiu

En l'aspecte sentimental pots viure

Una exparella podria contactar amb

amb la presència del Sol. Assumptes

una decepció. Algú que creies que

tu, amb intencions d'alguna cosa més

relacionats amb els fills, que demanen

volia una relació, només vol un as-

que amistat. Saturn en trànsit per

posar-hi atenció. Possible comunica-

sumpte sexual. L'experiència t'ajudarà

Casa V, demana prudència i temps

ció d'un amor del passat.

a triar millor el què vols.

abans de prendre decisions.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Pot donar-se un malentès, amb un

El Sol aspectant a Plutó, et dóna un

El Sol transitant per Casa XII pot fer

company del sector laboral. Serà mi-

plus de resistència. Pots estar molt

que revisis massa el passat i t'angoi-

llor ser el més clar i assertiu possible.

enfocat en noves maneres d'obtenir

xis. Mart en bon aspecte a Júpiter, et

Dies de possibles despeses per alguna

recursos. Practicar meditació pot

dóna una empenta per emprendre un

modificació a la llar.

ajudar-te a descansar millor.

projecte professional.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Mercuri retrògrad en aspecte a

Vas arribant al final d'un cicle, associ-

Amb el Sol i Mercuri transitant per

Saturn, pot ajudar-te a mirar alguns

at a l'obtenció de recursos materials.

la Casa IX, pot donar-se l'oportunitat

assumptes amb lupa i a prendre bones

En els darrers temps has après altres

de fer un viatge. Si més no, cercaràs

decisions. Una amistat no és clara i

maneres de gestionar l'economia i

moments de relaxació a la vora del

desconfies. Dóna-li temps.

ara en treus profit.

mar o bé al balneari.

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

HORÒSCOP 1892 ok.indd 1

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:
LUCIO AUGUSTO ORTEGA BERNAL
Paraula invertida:
NUEVA

Adreça web del banner invertit:
https://www.subroker.es/

• 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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El centre compta amb serveis adreçats a clients de totes les edats.

Cedides

8 anys tractant les columnes de la gent de
Mataró i els voltants
El centre Iluro Quiropràctic està ubicat al número 61 del carrer Tetuan
Publicitat

Quin tipus de pacients hi pots
trobar i per quins motius la gent
va al Quiropràctic?
Al nostre centre tenim gent de
totes les edats: nens que fan esport, adolescents amb estrès pels
estudis, professors, mares i pares
que treballen amb esforç físic, avis
i àvies que volen estar amb energia

Quiropràctic.indd 2

per gaudir de la vida. Hi pots trobar
totes les edats i això fa especial la
quiropràctica.
Quan entres, et rep la Judith
Sánchez, que porta quasi 20 anys
com a assistent de quiropràctica.
Després d'una primera visita, entres amb el doctor Olivier Poussard,
llicenciat a l’Ifec de París. L’Olivier
té molta empatia amb els pacients i de seguida sap la necessitat

de cadascú. Això fa especial Iluro
Quiropràctic, el tracte personalitzat
i un ajust en sala privada.
També tenim servei de massatge que complementem per oferir
un millor tractament i una ràpida
millora dels símptomes.
Garantia de bon servei i tracte personalitzat ens avalen com a centre
quiropràctic i els preus més baixos
del Maresme.

13/11/19 18:38

Aj. Mataró

Empenta

www.totmataro.cat/empenta

Aposta comuna per a la implantació d’empreses
i la creació d'ocupació a Mataró
L'Ajuntament, la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme i el Consorci de la Zona
Franca s'alien per afavorir el desenvolupament empresarial de la ciutat
Empresa: Redacció

L’alcalde de Mataró, David Bote,
el director general de la Fundació
TecnoCampus Mataró-Maresme, Josep
Lluís Checa, i el delegat especial de
l’Estat al Consorci de la Zona Franca
(CZFB), Pere Navarro, han signat un
protocol general per actuar conjuntament per a la creació i implantació
d’activitat econòmica a la ciutat.
Seguint l'acord, el CZFB, entitat pública de dinamització econòmica que
opera principalment a l’àrea metropolitana de Barcelona, s'encarregarà
d'analitzar la viabilitat de construir un

o diversos edificis terciaris en sectors o
polígons industrials pròxims al polígon
del Rengle, una ubicació connectada
amb la universitat i a prop de Barcelona.
El TecnoCampus, per la seva banda,
se centrarà a analitzar la possibilitat de
gestionar aquests espais amb criteris
sostenibles i eficients amb l’objectiu
d’incorporar-hi empreses innovadores
i tecnològiques. Per últim, la tasca de
l’Ajuntament serà la d'orientar els seus
recursos al desenvolupament d’aquests
edificis terciaris.
Altres objectius
Les tres institucions també estudiaran

l'oportunitat de desenvolupar projectes
europeus que afavoreixin el desenvolupament empresarial, l’ocupació i la
innovació de Mataró i el Maresme. I
des del CZFB, s'examinarà la viabilitat
de construir espais per a congressos al
port de Mataró.
A més, el TecnoCampus i el CZFB
han mostrat el seu interès en què
Mataró es converteixi en un satèl·lit al
territori de la 3D Factory Incubator, un
centre creat per promoure la impressió
3D d'alta tecnologia a través d’un espai
d’incubació d’empreses relacionades
amb aquestes tècniques que es troba
a la Zona Franca de Barcelona. | Red.

L'acord s’emmarca en el Pla Estratègic Mataró 2022,
que té com a objectius la lluita contra l’atur, la generació
d’ocupació de qualitat i la igualtat d’oportunitats per a la
cohesió social i territorial.

Tot Empenta 1892.indd 2
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Esther Martí (dreta) a l'entrega de premis.

Cedida

Una mataronina rep el guardó europeu de
Bones Pràctiques
Esther Martí ha estat premiada per la seva feina dedicada a la substitució de
productes químics perillosos en el sector de la perruqueria
Emprenedoria: Redacció

El projecte Perruqueria Elvira
Saludable i Sostenible ha estat distingit per l'Agència Europea per a
la Seguretat i la Salut en el Treball
(EU-OSHA) amb el guardó europeu
de Bones Pràctiques de la campanya
"Treballs saludables".
Aquesta perruqueria és un dels tant
projectes que ha liderat la mataronina Esther Martí, que es dedica des
del 2015 a la formació per substituir
substàncies químiques per productes
naturals en el sector. Per dir-ho d'alguna manera, ella mateixa es defineix
com una “consultora orgànica”. Martí
també coordina la Xarxa Internacional

de Perruqueries, de la qual formen
part les petites empreses, la majoria
autònomes i dirigides per dones, a les
quals ha anat formant.
La seva figura dins el sector està
sens dubte molt ben reconeguda: un
guardó europeu, convidada al maig en
un certamen de perruqueria a Bèlgica
i fins i tot han vingut al nostre país
perruqueres procedents del Perú i de
Noruega per rebre la seva formació.
Davant d'això, Martí assegura que és
un orgull per a ella el que està aconseguint i que està "molt il·lusionada
perquè aquest projecte pugui arribar
a moltes més perruqueries i persones,
ja que se'n beneficia el professional,
el client i el planeta".

Motivació personal
El que va portar Martí a treballar de
manera més saludable va ser que el
2009 li van diagnosticar asma al·lèrgica
a l'amoníac, als sulfats i als metalls
pesants existents en productes de perruqueria, fet que l'obligava a deixar la
professió després de 36 anys. “Vaig
començar a investigar i vaig veure què
era la química i el que m'havia 'empassat' fins aleshores. Estic intentant
canviar això i que s'ensenyi els perills
que comporta i com evitar-los”, explica.
En els seus cursos, Martí explica com
passar de productes químics a orgànics, però també tracta temes com la
nutrició, el mindfulness per combatre
l'estrès laboral o el reciclatge. | Red.

HSB

CONSTRUCCIONS i REFORMES

PRESSUPOSTOS
SENSE COMPROMÍS

690 922 551
Av. Sant Andreu 192 - apt 10
Llavaneres
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La FAGEM fomenta polítiques
d’igualtat laboral al Maresme

La FAGEM posa en marxa el web www.igualtatfagem.org.

Commemoració
de les 60 edicions
del Premi Iluro

Arxiu

L'entitat ha programat una jornada adreçada a les
empreses per implantar i promoure la igualtat de gènere
La Federació d’Associacions i
Gremis Empresarials del Maresme
(FAGEM) ha posat en marxa el web
www.igualtatfagem.org, una nova
eina de sensibilització i promoció de
polítiques d'igualtat per a les empreses del Maresme. També s’ofereixen
diferents recursos per a dones i es
fomenten bones pràctiques empresarials com l’ús de llenguatge no
sexista o polítiques de conciliació.
La presidenta de la FAGEM, Roser
Moré, destaca la importància d’accions com aquestes per “contribuir
a crear una societat més consistent,
més moderna i més cohesionada”. A
més, és obligatori per llei que les empreses vetllin per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i treballin per evitar qualsevol mena de

Tot Empenta 1892.indd 4

discriminació entre dones i homes
per raó de sexe, malgrat que la realitat sovint no s'ajusta a aquest marc.
Accions en paral·lel
El dijous 21 de novembre, la FAGEM
ha organitzat una jornada de treball
adreçada a les empreses de la comarca
per explicar quines són les obligacions
de les empreses en matèria d’igualtat.
La trobada serà de 9 a 12 h a la seu de
la federació i comptarà amb la presència de Salvador Cardús, doctor en
economia, professor de sociologia i
membre del Consell Assessor per a
la Reforma Horària de la Generalitat;
Laura Martínez, presidenta de l’Institut Català de les Dones, i Javier Ibars,
director de relacions laborals i afers
socials de Foment del Treball. | Red.

Guardó Premi Iluro.

Arxiu

S'ha organitzat una
exposició que recorre la
història del premi
El Premi Iluro, un referent en la
historiografia local i comarcal, va
celebrar el 2018 la seva 60a edició.
Amb motiu d'aquest aniversari, la
Fundació Iluro ha organitzat l'exposició "1959-2018. 60 edicions del
Premi Iluro", la qual té com a protagonistes les monografies publicades i els treballs premiats, així com
les persones que l'han fet possible
al llarg d'aquests anys, com són els
autors i els membres del jurat.
La mostra consta de material documental i gràfic que il·lustra els aspectes més rellevants de les seixanta
edicions, i també inclou el treball
col·laboratiu de diversos premiats,
els quals aporten fets destacats de
l'any que van ser guardonats. | Red.
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Vols ser mentor de
refugiats i sol·licitants
d'asil?

Inscripcions obertes.

Cedida

L'espai de l'economia social

Els estudiants coneixen les cooperatives des de dins.

Cedida

S'estima que a Mataró
hi ha 73 persones en
aquesta situació

Es reprenen les rutes guiades
per les cooperatives de la ciutat

El Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat
ofereix una formació per a persones interessades a formar part d'un
grup de mentoria per a refugiats
o demandants de protecció internacional. L'activitat, que es durà a
terme els dies 23 i 30 de novembre
a Mataró, té com a objectiu implicar
la ciutadania en l'acompanyament
de les persones que es troben en
condició de sol·licitant d'asil o refugi. S'estima que a Mataró hi ha 73
persones en aquesta situació i 103
en el conjunt del Maresme.

Coop Maresme treballa l'eix educatiu i la promoció
i difusió del món cooperatiu entre les joves

Si hi estàs interessat...
Per formar part del Programa de
Mentoria a Mataró cal organitzar-se
en un grup d’acollida d’entre 2 i 5
membres que ja es coneguin prèviament (es treballa de manera grupal),
tenir més de 25 anys i dominar el
català i el castellà. També es demana
que les persones siguin responsables, constants i tolerants, i participin en la vida social i/o cultural del
municipi. Les persones interessades
en la formació poden inscriure's
enviant les dades personals i de
contacte al correu Grupsacollida.
tsf@gencat.cat.| Red.
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Economia social: Redacció

Durant aquest mes novembre
alumnes de diferents nivells dels
instituts Thos i Codina, Cinc Sénies
i Miquel Biada estan coneixent, a
través de Coop Maresme, experiències de cooperatives locals com
Som Mobilitat, Can Fugarolas,
Artijoc, Abacus, Claraboia i El
Bròquil així com de les empreses
que hi ha instal·lades al Viver empresarial del Cafè de Mar (B-Swim,
Facto i Clack).
Es tracta d’estudiants que enguany, precisament, han de constituir cooperatives dins l’àmbit
escolar en el període que va de
setembre a juny, de manera que
conèixer cooperatives reals és una
forma excel·lent de situar-se i de
fer-ho des del punt de vista pràctic. La visita a cooperatives forma
part del primer àmbit de treball
que tenen previst, que porta per
títol “Introducció de les cooperatives d’alumnes, el cooperativisme, l’ESS i l’economia feminista”. A partir d'ara, i durant tot

el curs, l’alumnat tractarà temes
com: objectius individuals i de la
cooperativa, sistema assembleari
de presa de decisions i constitució
de comissions i estatuts. Fins que
al maig, i un cop constituïdes les
cooperatives d’alumnes, valoraran
i validaran la feina dels equips de
treball i el tancament econòmic.
La recepció d’alumnes d’instituts interessats en l’àmbit de les
cooperatives i l’economia social i
solidària és una de les maneres en
què Coop Maresme treballa l'eix
educatiu i la promoció i difusió
del món cooperatiu entre les joves. | Red.

Informació de contacte
www.coopmaresme.cat
twitter.com/coopmaresme
facebook.com/coopmaresme
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www.gress.es

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

DEL 25 AL 30
DE NOVIEMBRE
COMPRA YA

WWW.GRESS.ES
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ADELANTATE AL
BLACK FRIDAY!
CERÁMICA
120x40cm

-

45

%

de descuento

Sólo en tus tiendas
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1 INSERIR ANUNCIS PER WEB: www.totmataro.cat/economics

ECONÒMICS
COMPRA·VENDA
COMPRAMOS libros, juguetes, comics, cromos, antigüedades, plumas,
puros, objetos religiosos, restos pisos y casas. Pago al momento. José
Miguel. 679.736.491.
COMPRA·VENDA IMMOBILIÀRIA
SE VENDE PISO de 4 habitaciones.
C/ Hno. Francisco. 685.164.378
TRASPASSOS·LLOGUERS
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina.
Zona privilegiada. 639.703.037
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE.
93.798.75.69
PARKING LLOGUER AVINGUDA
Recoder cotxe i moto. 70€ Cris
658.288.863
TRASPASO PELUQUERÍA PLENO
re n d i m i e nto. Pa rc Ce nt ra l .
628.773.550
TREBALL
AFILMAX® AFILADOS
PROFESIONALES. Precisa incorporar
delegado-a comercial para cubrir
zona de Mataró. Interesados-as
llamar al móvil 610.398.594, fijo
93.625.50.87
NOI EDUCADOR INFANTIL, s’ofereix
per cangurar, reforç. Experiència i
referèncias. 605.645.386
CHICA BUSCA HORAS limpieza.
612.261.653
BUSCO TRABAJO, limpieza. 8€/h.
693.505.921
BUSCO FEINA NETEJA. 652.097.975
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
cuidado mayores. Por horas.
698.805.540

TREBALL
CHICO OFRECE CUIDAR abuelos
por horas. Experiencia. Referencias.
656.913.560
CHICA SE OFRECE para limpieza
casa. 631.486.953
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
Experiencia. 631.699.616
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA,
cuidado abuelos. Horas.
698.805.540
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
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
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

twitter.com/totmataro

@totmataro
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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
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
HSB, REFORMES en general, construcció civil, lampisteria, fusteria,
pintura, projectes, permisos d'obra,
cédules d'habitabilitat, decoració
d'interiors, manteniment comunitats.
Qualitat i compliment és el nostre
lema. Pressupost sense compromís.
690.922.551
MUDANZAS, MONTAJE, desmontaje
de muebles. 20€/hora. 698.645.233
/610.627.821 WhatsApp
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
PINTOR PINTURA EN general y decoración económico 635.106.282
REFORMAS Y CONSTRUCCIÓN.
Presupuestos sin compromiso. www.
zoly.es 606.919.761
PALETA. 697.685.580
REFORMAS ROMERO. Profesionales.
607.603.382
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Econòmics
CONTACTES
MATARÓ NEGRITA CUBANA.
Viciosa y morbosa. Ninfómana sin
tabús, besos sabrosos, 160 pecho,
francés tragado, garganta profunda,
griego... Fiestitas largas. Salidas 24h.
682.772.710
MATARÓ, CERDANYOLA. MASAJES
eróticos. Asiática. 688.030.277
COMPLETO 30€. DÚPLEX 50€. Los
7 días de la semana. 24 horas. Calle
Calabria, 251. Entlo. 1ª Barcelona
JAVI 70 AÑOS, buena posición.
Pasivo, deseo chico activo.
Máximo 48 años. Atlético, moreno.
682.462.579
MATARÓ. URGE encargada para casa
relax, turno a elegir, 697.555.945
MATARÓ. LAS AMAZONAS! Disfruta
con nosotras! 24h 689.843.590.
Piso privado.
MASAJE CHINO. 1 hora 30€. Ronda
Cervantes. También a domicilio.
688.019.809
NUEVO EN MATARÓ. Masaje todo
el cuerpo. Zona Frederic Mistral.
656.606.738
SE PRECISA ENCARGADA y limpieza,
sueldo, comisiones y alta en SS,
llamar al 625.511.066 en horario
de 9 a 14h
16 CHICAS SIEMPRE disponibles las
24 horas 675.290.046 /93.741.63.40
MADURITA MASAJES ERÓTICOS.
Mataró. 650.394.216

xa

62.69
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Cedida

Argentona

www.totmataro.cat/argentona

“Creem constantment perquè ens agrada
i volem viure de la música”
El Petit de Cal Eril presenta el seu nou disc, 'Energia fosca', avui, 15 de novembre,
a La Sala d'Argentona
Música: Berta Seijo

Fa més d'una dècada, Joan Pons va
engegar El Petit de Cal Eril en solitari. Actualment, el guissonenc comparteix amb quatre músics més el
plaer de crear un àlbum del no-res,
una sensació que a hores d'ara tenen
ben recent. I és que l'últim disc de la
banda, Energia fosca (Bankrobber,
2019), ha sortit del forn aquest any
i es troben en plena gira de presentació pel territori. La pròxima
parada és La Sala d'Argentona, on
aterraran avui divendres, dia 15 de
novembre, a les 20.30 h amb un
directe on la llum i les emocions
seran protagonistes.
El Petit de Cal Eril va començar com un projecte en
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solitari. Com ha canviat des de
la seva creació, ara fa 12 anys?
Tinc la sensació que ha canviat tant
com jo he crescut com a persona. En
12 anys passen moltes coses, bones i
dolentes, i El Petit de Cal Eril és com
una vida en paral·lel. Potser l’aspecte
més signiﬁcatiu és que ha deixat de
ser un projecte personal i ha esdevingut més comunitari; implica la
resta de la banda i tota la gent que
ens envolta i que ens ha ajudat a
arribar on som.
Podríem dir que els cinc
músics que formeu la banda
ja esteu acostumats a treballar junts?
Sí. Tot i que és un projecte que està en
constant moviment i transformació,
no es podria entendre sense tots cinc.

És un projecte
que està sempre en
moviment, però ara
no es podria entendre
sense tota la banda"
Joan Pons

Com ha influït l’entorn en el
qual vau gravar Energia fosca
en el resultat final?
L’entorn físic, polític i social inﬂueix
molt a l'hora de crear i és quelcom
que procurem aproﬁtar. No acostumem a gravar sempre al mateix lloc
ni de la mateixa manera i sempre
intentem trobar espais que ens puguin beneﬁciar d’alguna manera. En
aquest cas vam triar una masia a les
muntanyes de Prades, a Tarragona,
on només s'utilitzava llum solar.
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En alguna entrevista has
afirmat que no t’agrada tenir
gaire temps per donar voltes
a les coses. És per això que
publiqueu un disc cada any?
Ho fem perquè ens agrada i perquè
volem viure de la música. Tal com
està ara mateix aquesta professió,
has d'estar creant constantment.
Intentem fer com més directes
millor perquè és l’única manera
que tenim de sustentar-nos i volem aprofitar aquest bon moment.
D'altra banda, personalment, sí que
és cert que m’agrada ser pràctic
i sempre intentem que el procés
de creació d’un disc es faci amb
certa agilitat.
No us heu plantejat mai fer
un any sabàtic?
L’any sabàtic no està dins dels nostres plans. No sé si ens ho podríem
permetre, però tampoc el necessitem. Jo, si pogués, tocaria cada setmana tres vegades. T’adones que hi
ha molts llocs, com Argentona, que
no hem trepitjat mai. Catalunya és
petita però hi ha molt per explorar.
Un dels vostres objectius
és el de sortir a tocar fora de
Catalunya?
Ho és, però no depèn tant de nosaltres. El sistema d’agents i de
bookings fora de Catalunya se’ns
escapa i és molt difícil trencar la
barrera de l’espai i de l’idioma.
Tanmateix, sempre que tenim una
oportunitat l’aprofitem i també
n’anem buscant de noves.

És cert que t’havies plantejat canviar el nom del
grup perquè tingués més
projecció?
Fa anys vaig arribar a pensar que
el nom podia arribar a influir, però
ara m’he adonat que no és tant
això com saber trobar els camins
adequats per sortir del territori on
ets més conegut. Això també m’ho
ha donat l’experiència. Ara hem
d’aprendre l’ofici de buscar-nos
la vida fora de la nostra zona de
confort.

Roger Guaus

Era un lloc ideal, que ens permetia
apartar-nos del nostre dia a dia i on
vam poder estar tots cinc concentrats en el que estàvem fent.

Crec que l'any vinent
tornarem a treure nou
disc. Per què no?"
Quines referències han tingut més pes en el cas d’Energia fosca?
Això de les influències és una cosa
que només la penses quan te la
pregunten. Però sí que és veritat
que abans de fer aquest disc un
dels àlbums que més vaig escoltar
va ser Blonde, de Frank Ocean, i
també altres grups com Deerhunter
o Sam Evian. Són músics que m’interessen i que escolto, però en cap
cas els intento copiar.
Mai us salteu la norma de
no escoltar música mentre
graveu un disc?
No gaire. Si posem música, intentem que sigui molt diferent de la

que estem fent, que ens ajudi a
distreure’ns. Mai no la utilitzem
per trobar referències sonores o
estètiques.
Sempre intenteu que els
nous treballs no s’assemblin
als anteriors?
Sí, i segurament és per això que gravem àlbums tan sovint. Ens agrada
la sensació de fer alguna cosa per
primer cop. Tot i que ja hem fet
set discos, intentem que els nous
treballs sonin diferent de la resta
sense perdre l’essència del grup.
Què teniu preparat per als
directes de la gira de presentació d’Energia fosca?
El directe l’hem canviat bastant
respecte al de l’anterior àlbum,
és més pop i sobri. Un dels músics
que tocava la bateria ha passat a
tocar la guitarra de dotze cordes
i els teclats. També portem una
instal·lació de llums, amb la qual
intentem recrear la sensació que té
una persona quan escolta el disc.
El vostre pròxim projecte
serà en acústic al 100%?
Això canvia d’un dia per l’altre, depèn de com ragi l’aigua de la dutxa.
La gràcia és que anem tenint moltes
idees. Si serà en acústic o no, ho sabrem el dia que tanquem les dates
de gravació de l’àlbum; en aquell
moment tots els mecanismes començaran a funcionar. Però sí: crec
que l’any vinent tornarem a treure
un disc. Per què no? Ja comencem
a tenir ganes d’investigar nous camins. És un procés que, tot i ser
complex, esdevé un plaer per a nosaltres; com quan arribes a casa d’un
viatge i vols tornar a marxar. | B.S.

Espectacle de llum
Segons Joan Pons, el directe del nou àlbum és "més pop
i sobri", amb una instal·lació de llums inclosa.
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Maresme

www.totmataro.cat/maresme

Esquerra Republicana de Catalunya guanya les
eleccions generals al Maresme
La formació independentista ha aconseguit la victòria en 28 dels 30 municipis de la
comarca, amb un total de 59.825 vots
Política: Redacció

Esquerra Republicana de
Catalunya ha tornat a guanyar les
eleccions generals al Maresme. Tot
i que ha perdut suports respecte
dels resultats del 28-A, la formació independentista ha aconseguit
la victòria en 28 dels 30 municipis
de la comarca. Concretament a tots
menys a Mataró i Pineda de Mar,
dos feus històrics del PSC.
Els republicans han obtingut
un total de 59.825 vots (el 25,24%),

mentre que els socialistes han estat la segona força més votada al
Maresme, amb 41.925 sufragis (el
17,69%). En tercera posició i amb
36.090 vots (el 15,22%), Junts x
Catalunya no ha pogut guanyar en
cap població, de la mateixa manera
que En Comú Podem, que s'ha situat en quarta posició, amb 30.903
vots (el 13,04%), i el Partit Popular,
que ha quedat en cinquè lloc amb
16.135 sufragis (el 6,81%).
La setena força més votada ha estat Vox, que ha aconseguit el suport

de 15.171 maresmencs (el 6,40%).
Per la seva banda, i seguint amb la
tendència general, Ciutadans s'ha
enfonsat fins a la vuitena posició,
amb 12.977 vots (el 5,47%).
Dades de participació
Quant a la participació, ha estat més
baixa que la dels comicis del 28-A
amb un 72,84% (gairebé 5,5 punts
menys). Cabrera de Mar ha estat
el municipi en el qual més gent ha
anat a votar (el 79,98%), i Tordera, el
municipi on menys (65,81%). | Red.

Canvi de posicions
El 10-N Junts x Catalunya ha aconseguit ser la tercera
força més votada per davant d'En Comú Podem.
Daniel Ferrer
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Un regidor del PP de Sant
Vicenç de Montalt, detingut
en un operatiu contra delictes
d'estafa

L'alcalde del municipi ha retirat les competències a Francesc Guillem.

Tot 1, 2 i 3 Maresme 1892.indd 3

Cedida

El regidor del PP de Sant Vicenç
de Montalt, Francesc Guillem, va ser
detingut dijous passat, dia 7 de novembre, en un operatiu dels Mossos
d'Esquadra contra delictes d'estafa. A
hores d'ara, el popular continua a la
pressió de Brians perquè no pot afrontar la fiança de 150.000 imposada pel
jutge, segons informa La Vanguardia.
L'alcalde del municipi, el socialista
Javier Sandoval, ja ha retirat totes les
competències delegades de Guillem,
que liderava les àrees de Governació,
Mobilitat, Turisme, Comerç i també
era membre del Consell Assessor del
govern.
El detingut va ser cap de llista en les
municipals del 26-M, número 22 dels
populars a Barcelona el 10-N, i un dels
principals instigadors de la moció de
censura contra l'exalcalde del PDECat,
a qui va acusar de corrupció. | Red.
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El Maresme recuperarà la memòria històrica
creant una Ruta de la Guerra Civil

La iniciativa proposa tres itineraris diferents.

Cedida

En el projecte, que compta amb un pressupost de 673.074 euros, hi participen 10 dels
30 municipis de la comarca
La Generalitat de Catalunya ha
concedit al Consell Comarcal del
Maresme una subvenció de 336.537
euros per a la creació de la Ruta de
la Guerra Civil. Aquest projecte, en
el qual participen 10 dels 30 municipis de la comarca, permetrà
salvaguardar la memòria històrica

recuperant elements arquitectònics i espais que van tenir un paper destacat durant el conflicte
bèl·lic. A més a més, està previst
que es dissenyi una plataforma
digital que permetrà seguir qualsevol dels itineraris temàtics, en
què es vertebraran els espais i els

elements que es conserven de la
Guerra Civil a la comarca.
Els tres itineraris
Les tres rutes que proposa la iniciativa són: l'itinerari de la Defensa
de la Cota, el de la Rereguarda i el
Front, i el de les Ambaixades. | Red.

Arriba la Festa Gastronòmica de la Coca de
Llavaneres

La coca és un dels productes amb més renom del municipi.

Arxiu

El gruix de la celebració es reserva per al 16 i el 17 de novembre, quan tindrà lloc
la Fira de la Coca, l'Espai Gastronòmic i la Festa de la Sembra del Pèsol Garrofal
Sant Andreu de Llavaneres viu fins
al 17 de novembre la 21a edició de la
Festa Gastronòmica de la Coca de
Llavaneres, una cita per conèixer i
degustar un dels productes locals de
més prestigi. Les postres, elaborades
amb pasta de full, ametlles, pinyons,
vainilla i llimona, rebran el seu propi
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homenatge dissabte, dia 16 de novembre, quan s'obrirà un espai al centre de
la vila on els visitants podran provar
i comprar aquest producte.
També hi trobarem l'Espai
Gastronòmic, que organitza l'Associació de Restauradors i Pastisseries de
Sant Andreu de Llavaneres. A banda

de tallers i espectacles per als més
petits, es farà la tradicional recollida
popular de bolets.
Per últim, diumenge 17 també es podrà gaudir de la 6a Festa
de la Sembra del Pèsol Garrofal de
Llavaneres, l'altre producte estrella
del municipi. | Red.
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T. 937 965 148

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

ES HORA DE
S
CON NOSOTER PROPIETARI@!
RO

5365

Ref. 3214
T
ZONA CTRA.
DE MATA:

OPORTUNIDAD! PRIMER PISO REFORMADO: Tiene 80m2, 3 habitaciones (2 dobles),
un baño completo con ducha, cocina formica, salón comedor con balcón exterior.

107.000€
Ref. 4528

(C.E. EN TRÁMITE).
T

ZONA Mª
AUXILIADORA

TU HIPOTEC S PUEDES!
A AL 100%

Ref. 1454
ZONA
EIXAMPLE:

PISO REFORMADO CON TERRAZA DE
15M2: Cocina office de 25m2, galería, 3
hab. (2 dobles), baño completo con bañera,
suelos de parquet, calefacción, comunidad
€ reducida. (C.E. EN TRÁMITE)

T

190.000

OBRA NUEVA!
LOS 2
ÚLTIMOS
PISOS!

EXCELENTES PISOS DE 2 Y 3 DORMITORIOS CON ACABADOS DE 1ª
CALIDAD, TOTALMENTE EXTERIORES,
A.A CON BOMBA DE CALOR.
PREGUNTE Y LE INFORMAREMOS.
DE:

DES

145.000€

Ref. 6233
Z. PAÏSOS
CATALANS:

PISO REFORMADO CON ASCENSOR, PARKING Y TRASTERO: A 2 min. salida autopista
y con todos los servicios, 3 hab. (1 suite),
2 baños, cocina office, galería, calefacción,
€ terrado comunitario. (C.E. EN TRÁMITE).

T

239.000

Ref. 5139
ZONA
CIRERA:

T

terraza superior de 90m2, baño completo con
ducha, salón comedor 30m2 con chimenea,
€ 3 hab., suelos parquet. (C.E. EN TRÁMITE).

209.000

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

PISOS DE 90M2 DE TERRAZA SUPERIOR
DE 90M2: Sólo 3 vecinos, piso de 90m2 con

937 965 148
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Perfils
Jorge Carrión,

seguint la pista dels llibres
Perfil: Berta Seijo

Jorge Carrión va néixer a Tarragona, però quan tenia
un any ja vivia a Mataró. “Primer vaig anar a l’escola
bressol El Carrilet, a Rocafonda; vaig estudiar primària a l’Escola Balmes, i la secundària la vaig cursar a
l'Alexandre Satorras”, explica. En les seves hores lliures,
aquest escriptor i periodista era un assidu de la platja
del municipi, un espai del qual guarda bons records,
sobretot sentimentals.
Actualment, Carrión és doctor en humanitats per la
Universitat Pompeu Fabra i col·labora de forma regular
en diaris com El País o La Vanguardia. “Sempre he estat
conscient que volia ser escriptor i el primer mitjà on
vaig publicar un dels meus textos va ser El Tot Mataró,
arran de guanyar un concurs de relats amb 16 anys”. A
banda del periodisme, la literatura és una altra de les
seves grans passions. Prova d’això és que ha tret al mercat diverses obres de no ficció com Australia. Un viaje
(Berenice, 2008), Teleshakespeare (Errata Naturae, 2011)
o Librerías (Anagrama, 2013). Aquest últim llibre el va
portar a viatjar per l'Amèrica Llatina, l'Àsia i Austràlia,
on va visitar llibreries i biblioteques de tota mena.
Quan li preguntem si creu que plataformes com
Amazon acabaran amb els establiments tradicionals,
ho té clar: “Tot tanca i desapareix, per tant, en algun
moment és molt probable que les llibreries i biblioteques abaixin la persiana. Tanmateix, intueixo que
durant el segle XXI encara tindran sentit”. Posats a escollir, Carrión assegura que les seves preferides, o més
estimades, són la llibreria Dante & Descartes, a Nàpols;
la Books & Books, a Miami, i la Biblioteca Nacional
d'Argentina, a Buenos Aires. Precisament, en aquesta
ciutat Carrión hi va viure durant gairebé dos anys, una
experiència internacional que se suma a una altra als
Estats Units. “Vaig arribar a Chicago l'1 de gener del
2004, sense conèixer ningú i quan tota la ciutat estava
nevada. Mai no he llegit tant com durant aquell mes”.
Director del màster en Creació Literària de la UPFBSM i antic professor de secundària, l'escriptor apunta
que la millor manera d'encomanar l'afició per la lectura
als més joves és predicant amb l'exemple. “Un mestre
de literatura sempre ha d'entrar a classe amb llibres
sota el braç i ha de saber comunicar aquesta passió
oralment”, assegura.
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Present i futur
Jorge Carrión acaba de publicar la seva última
obra, titulada Contra Amazon (Galaxia Gutenberg,
2019), un recull d'articles en els quals reivindica
la resistència de les llibreries i les biblioteques
davant l'auge de multinacionals que basen la seva
activitat en el comerç electrònic. “El llibre beu de
moltes lectures i de converses que vaig mantenir
amb diversos escriptors que admiro com Alberto
Manguel o Iain Sinclair”, explica.
Actualment, l'autor també té diversos projectes
entre mans. “Amb l'il·lustrador Sagar Fornies [amb
qui també va col·laborar en el llibre Barcelona:
Los vagabundos de la chatarra] estem treballant
en una novel·la gràfica que ens ha encarregat el
Museu Nacional d'Art de Catalunya”, ens avança.

APUNTS
Un llibre que t'hagi resultat impossible acabar:
'A la recerca del temps perdut', de Marcel Proust
Un periodista de qui no et perds cap article:
Martín Caparrós
Una sèrie que t'hagi captivat: 'The leftovers'
Un heroi de ficció: Sherlock Holmes
El teu passatemps favorit: Llegir, evidentment
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