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RECORDANT L'1-O  
Reconstruïm el que va ser l'1-O a Mataró un any 

després d'aquella jornada històrica
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I RELLOTGES

Fiabilitat amb  

total garantia

Abans de vendre el seu or, visiti’ns,  

SUPEREM QUALSEVOL OFERTA!

MATARÓ - C. Barcelona, 3 - Tel. 93 796 40 11  
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¿VEN EL SEU PIS?
...DONCS JA TÉ UN REGAL

SOLS PER ENCARREGAR-NOS 
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

CÈDULA d’Habitabilitat.
CERTIFICAT Energètic.

...HERÈNCIES??

Ho fem tot nosaltres!
Sols per ENCARREGAR-NOS la 

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

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

Pl. Cuba, 48, Mataró • info@sucasa.es

Tl. 93 757 12 82 

..HERÈNCIES??

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

aicat 4129

222.500€

AMPLIAS MEDIDAS
Ref. 12919 PZA.CATALUNYA: Vivienda de 95 
m2 perfectamente ubicada. Piso buena ima-
gen. 4 dor. (2 dobl) Salón com. 26m2, balcón/
terracita. Cocina buenas medidas, galería. Baño 
medidas excepc. Parking opc. misma finca. 

T

123.000€

¡PLANTA BAJA+GARAGE!
Ref. 12804 JTO. A AMÉRICA: Preciosa planta 
baja refor. Salón comedor, cocina integr. nueva. 
2 dor. (1  arm. empotr). Baño compl. 4 piezas. 
Calefac. y A.A. Garaje 15m2. Suelos gres. Venta-
nas aluminio gris. Puertas sapelly!

T

199.000€

PISO + PARKING
Ref. 12901 SEMI CENTRE-JTO. C/BIADA: Buena ocasión. Vivienda de 108m2 
+ pl. aparc. Bien orientada, muy exterior. 3 dorm. amplios. Salón com 24 m2 
balcón 13m2 sol. Cocina buenas medidas con galería 10m2. 2 baños, 1 suitte. 
Suelos parquet. Calefacción y A.A. Parking incluido!

T

189.000€

BUENA COMPRA
Ref. 12930 EIXAMPLE-SEMI CENTRO: Bien ubicado, a un paso centro, muy 
cerca Estación. Excelente vivienda 110 m2 exterior. Bonitas vistas, amplitud de 
estancias, perfecto estado, 4 dorm. (3 dobl) Salón com., 2 balcones/terracita 
con diferente orientación. Cocina off. equipada e impecable. Baño y aseo. Car-
pintería int. roble. Calefacción.  Excelente estado de conservación!!.

T

137.950€

OPORTUNIDAD!
Ref. 12884 JTO. CTRA. DE MATA: Vivienda 
95m2, alto con ascensor. 4 dor. Salón com. am-
plio Balcón buenas medidas. Gran cocina per-
fecto estado. Baño compl.+ aseo. Suelos gres. 
Ext. aluminio blanco. Arm empotr. Calef!!

T

154.000€

ZONA TRANQUILA
Ref. 12897 CIRERA: 1er piso con entrada inde-
pend. tipo casita. 80m2 + tza 80m2 (2 VECI-
NOS). 3 habit. Salón com. 22m2, balcón. Cocina 
bien cuidada. Baño compl. con ducha. Suelos 
gres. Puertas embero. Calefacción!

T

97.250€

¡OCASIÓN!
Ref. 12927 CENTRO: Calle muy tranquila un 
paso casco antiguo. Buen piso alto, sin ascen-
sor, alegre y soleado. Reformado, perfecto. 2 
habit. Salón com. Balcón y galería. Cocina equi-
pada. Baño con ducha. Suelos gres!

T
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A 2  minuts de Mataró ParkA 20  minuts de Barcelona

Preus des de

499.000€

www.maresmed.com
comercial@maresmed.com

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2

CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions

1P MARESMED 1829.indd   1 9/7/18   17:42



Ni política 
ni periodisme

L’ENQUESTA

Què va ser per a tu 
l'1 d'octubre del 2017?

61,6% El referèndum   
 guanyat
15,8 % Un dia normal
15,3 % El trencament amb  
 la legalitat
7,3 % Una votació simbòlica

MALTARÓ

LA PREGUNTA

Confi es en la revitalització 
comercial del Centre?

C5

APLAUDIT:  Èxit absolut de la pri-

mera edició d'aquest festival de la 

cultura cervesera que va omplir de 

gom a gom la plaça de l'Ajuntament 

dissabte passat.

CASTIGAT: Aquest és un "càstig" 
recorrent, ja que els usuaris de la 
línia que connecta Mataró i l'Autò-
noma ja tenen un llarg historial de 
greuges pel servei de bus.

VOTA L'ENQUESTA A:

Opinió: Cugat Comas

 La proximitat del primer aniversari de l'1 d'octubre propicia 
que molta gent recorri a la cèlebre fórmula del "què feies quan" i 
esbossi el seu record d'aquell dia. D'aquells dies. D'aquell temps, 
si és que no és el mateix que ara. Bona part dels records tenen el 
vernís del pas del temps i l'arrodoniment del color del vidre amb  
què ens mirem la vida, però la transcendència d'aquella jornada i la 
intensitat del que s'hi va viure és d'una evidència del tot sobirana.

Servidor recorda la jornada des de la son de dormir poc, el desgast 
de l'anar i venir i l'evident incapacitat d'abastar-ho tot. Pretenent 
ser al peu del canó informatiu, era angoixant l'evidència que, no-
més podent ser a un lloc, se t'escapava la gran majoria de matisos. 
Les bateries d'ordinador i mòbil s'esllanguien mentre tres xarxes 
bullien en paral·lel: les socials, les de relacions personals i les que 
se suposen que enllacen persones de signe contrari.

Enmig de la feinada, i entre excitats i temerosos, pel directe de la 
jornada, recordo la pregunta innocent d'un amic, a la porta d'un col-
legi, en un moment de cesura enmig de les hores. "Sent periodista 
i politòleg, com ho veus tot això?", em va preguntar, suposo que 
amb bones intencions. No vaig poder ni intentar trencar el silenci. 
I íntimament hauria resat un rèquiem tristoi per les dues discipli-
nes que segons l'amic se suposava que hauria hagut d'implorar.

El guanyador del X Concurs del Cartell Alternatiu de Santes, Lluc 
Aymerich, va rebre de mans de Simó Roig l'iPad Mini del primer premi 
del certamen, gentilesa de SimóMac i el Tot Mataró.

Davant de tot

Davant de tot 1836.indd   1 26/09/2018   17:46



JORNADA DE PORTES OBERTES

Com vols viure demà?

Av. Diagonal, 463 bis Principal • 934 100 079 • www.corp.cat • 

Pis
mostra

Divendres 5 d’octubre
de 12 a 18 hores
C/ Flos i Calcat

(entre C/ Roger de Flor i
C/ Pintor Domènech Farrér)

VISITA EL NOSTRE PIS MOSTRA

 

ENTRADA LLIURE

LLIURAMENT IMMEDIAT

OBRA NOVA • EL MASNOU

Exclusius habitatges en venda

de 3 i 4 habitacions al centre del Masnou.
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MOLTS MOTIUS PER CAMINAR 
L’Alzheimer segueix sent una malaltia desconeguda que requereix tota l’atenció

MILLOR
QUALITAT

AUTO
SERVEI
24H

LOW
COST

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

Pagament en efectiu i targeta bancària
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 Foto antiga Les portades

El túnel de Montgat

setmanalment fan el mateix recor-
regut que aquell primer ferrocarril.

Construir aquesta infraestruc-
tura va ser tota una aventura, no 
exempta de crítiques i problemes, 
i va possibilitar la connexió entre 
les capitals catalana i del Maresme. 
Aquesta foto de l'arxiu de l'Ajun-
tament de Montgat són testimo-
ni d'aquesta obra de mitjans de 
segle XIX.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 Quan es parla del salt qualitatiu 
que va fer la comarca del Maresme 
amb el primer ferrocarril de l'any 
1848, sovint només es fa referència 
a la infraestructura de transport, 
quan la peripècia emprenedora de 
Miquel Biada va tenir molts altres 
components dignes de menció. 
Un dels més clars, sense cap mena 
de dubte, és la perforació del tú-
nel de Montgat, que encara avui 
creuen els centenars de trens que 

Foto antiga 1836 ok.indd   1 26/09/2018   17:51



Visiti'ns a l'Hospital
de Mataró:
Carretera Cirera 230 planta -1, lletra H
08304 Mataró
Tel. 937 575 596

· Odontologia preventiva i conservadora
· Cirurgia oral i Implantologia
· Endodòncia
· Pròtesi dental
· Estètica
· Ortodòncia convencional i invisible
· Odontopediatria
· Periodòncia

TOTS ELS TRACTAMENTS FINANÇATS

Competim per l'excel·lència

en el nostre treball i la satisfacció

dels nostres pacients

Tractaments 
complexos amb 

sedació
i anestèsia

general
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Daniel Ferrer

18 mesos d'obres per recuperar el Cafè Nou   
Comencen els treballs per posar a punt aquest equipament emblemàtic de la Riera,  
que serà punt d'informació turística, cafè i espai per a arts escèniques

Urbanisme: Cugat Comas

 El Cafè Nou porta anys tancat i 
barrat, en desús. És un edifici em-
blemàtic del patrimoni històric 
dels cooperadors, perfectament 
situat a mitja Riera, al costat de la 

presó i davant per davant del Centre 
Catòlic. Resoldre'n la situació va for-
mar part del conveni signat amb el 
Patronat de la Sagrada Família, que 
va desencallar la situació d'aquest 
immoble i del seu pati, recuperat 
ja fa un lustre. Ara, gràcies als fons 

FEDER, arriba el moment de fer pas 
més, ja que aquests fons propicien, 
per fi, l'inici de les obres de rehabili-
tació d'aquest espai. Europa paga la 
meitat dels 1.637.000 euros i l'altra 
meitat l'aporten l'Ajuntament i la 
Diputació. Han de ser, en teoria, 18 

Les explicacions

Fomento de 
Construcciones i 
Contratas assegura que 
es tracta d'un cas aïllat 
i en culpa el treballador 
responsable del torn

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 cafè nou.indd   2 26/09/2018   17:06



Daniel Ferrer

Daniel Ferrer

18 mesos d'obres per recuperar el Cafè Nou   

mesos d'obres. I el resultat d'aquest 
any i mig, un equipament que doni 
servei al pati, sigui punt d'atenció 
turística, teatre i sala polivalent per 
a actes i arts escèniques. Una peça 
clau de l'eix cultural de la Riera.

Les obres iniciades a principis 
de setmana consisteixen en una 
reforma integral que passa per re-
cuperar l'esplendor de l'espai –amb 
elements si més no curiosos, com la 
barra de la planta baixa d'estil art-
déco, que es restaurarà– i adaptar-lo 
als usos actuals. Dins el paquet d'in-
tervencions hi ha des de reforçar 
els fonaments a intervencions de 
modificació dels espais per tal que 
els diferents àmbits tinguin funci-
onaments autònoms. També dis-
posarà d'un mòdul de serveis per 
abastir els actes del pati homònim. 

Per a què ha de servir?
L'edifici està catalogat com a bé 
cultural d'interès local i ara se li 
vol donar una segona vida, recu-
perant l'essència del que va ser en 
els seus anys de màxima esplendor. 
En aquest sentit, es vol rehabili-
tar l'antiga barra de bar del cafè, 
que tornarà a ser un bar, i, a la 
primera planta, la que va ser sala 
de ball a mitjans del segle passat 
es transformarà en una sala plu-
ridisciplinària d'arts escèniques. 
A més, s'aprofitarà la reforma per 
instal·lar-hi un punt d'informació 
turística. Amb la posada en marxa 
del nou Cafè Nou, Mataró culmi-
narà un procés d'enfortiment de 

 

l'eix cultural de la Riera. 
En aquest sentit, l'alcalde de 

Mataró, David Bote, es mostra sa-
tisfet per "l'impuls" que es dona 
al patrimoni cultural de la ciutat, 
"que eixampla l'eix de la Riera", 
alhora que s'aconsegueix "incre-
mentar l'atractiu turístic" d'una 

ciutat en auge "i es reforça l'ac-
tivitat comercial del centre de 
Mataró". L’equipament posarà a 
disposició de la ciutat de Mataró 
i del visitant un nou punt turístic 
i cultural central, en què es faran 
activitats de caràcter turístic i cul-
tural diverses.

Les xifres del Cafè Nou

persones  
d'aforament

milions  
d'euros

Mesos 
d'obres

220 1,6 18

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1836 del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2018
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Un jutjat especial per a ocupacions de pisos
El Departament de Justícia ampliarà en el futur l'edifici de Tomás y Valiente per 
centralitzar-hi tots els jutjats de Mataró

Justícia: Redacció

 Mataró estrenarà l'1 d’octu-
bre el Jutjat de Primera Instància 
número 9 de la ciutat, que estarà 

ubicat al carrer Josep Abril, nú-
mero 24, on també hi ha el Jutjat 
de Primera Instància número 8. 
El Departament de Justícia ha do-
tat el nou òrgan amb el mobiliari 

necessari i una plantilla de nou 
treballadors, entre auxiliars judi-
cials, tramitadors i gestors pro-
cessals. A més, el jutge i el lletrat 
del nou jutjat són nomenats pel 

La consellera Capella i l'alcalde Bote en la inauguració del nou jutjat de primera instància ACN 
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Consell General del Poder Judicial 
(CGPJ) i el Ministeri de Justícia, 
respectivament. 

De jurisdicció civil
Com a jutjat de primera instància, 
el nou òrgan s’ocuparà dels casos 
que fan referència a la jurisdicció 
civil, i que, per tant, no compor-
ten penes de presó. Es tracta d’as-
sumptes com ara confl ictes entre 
particulars o entitats, reclamaci-
ons econòmiques o ocupacions 
d’habitatges.

Aquest nou jutjat de primera 
instància també podrà determinar 
la incapacitat total o parcial d’un 
individu i, fi ns i tot, designar tu-
tors legals. En canvi, malgrat que 
li correspondria, no atendrà casos 
relacionats amb l’àmbit famili-
ar –com ara divorcis, custòdies o 
adopcions– perquè Mataró ja dis-
posa de dos jutjats especialitzats 
en aquesta matèria.

La situació actual
Mataró compta amb quatre seus 
judicials i 19 jutjats. L’edifi ci prin-
cipal, propietat del Departament 
i ubicat a la plaça de Francisco 
Tomás y Valiente, acull una dotze-
na de jutjats, a més del Deganat, la 
Fiscalia, el Registre Civil, l’Institut 

El Departament de Justícia té previst reformar i ampliar l’edifici 
de la plaça Francisco Tomás y Valiente per ubicar-hi tots els 
òrgans judicials de la ciutat i centralitzar-hi tota l’activitat. Les 
obres d’ampliació es faran a la dreta i a l’esquerra de la seu, 
on actualment hi ha zones enjardinades. Aquest edifici ocupa 
actualment  8.000 m2, però amb l’ampliació passarà a tenir-ne 
11.600. El projecte, però, no té encara data d’execució i està 
pendent de disponibilitat pressupostària. Les obres tindran un 
cost de gairebé 10 milions d’euros i una durada d’uns dos anys. 
 
Els quatre edificis actuals suposen 9.700 m2 d’usos judicials. 
Quan l’ampliació sigui una realitat, hi haurà un únic edifici 
d’11.600 m2 d’activitat judicial. És a dir, es guanyaran 1.900 m2 
i les altres tres seus deixaran d’utilitzar-se. 

La futura ampliació de l'edifici

de Medicina Legal i Ciències 
Forenses de Catalunya (IMLCFC) 
i l’Ofi cina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC). La resta de jutjats estan 

situats entre dos edifi cis del carrer 
Josep Abril i un edifi ci del carrer 
Casto Méndez Núñez, tots tres 
de lloguer.

Arxiu
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Motor: Cugat Comas

 Auto 88 obre nova etapa  
amb noves instal·lacions a 
Mataró. Amb quin objectiu?
Nosaltres ens dediquem des de 
fa molts anys al sector. La nostra 
empresa té més de 30 anys d’ex-
periència i vam arribar a l’acord 
amb la marca de fer-nos càrrec 
d’aquesta zona. És prou impor-
tant per invertir i portar els nos-
tres cotxes, la nostra distribució i 
el nostre servei de taller a la zona 
del Maresme. 

Què hi poden trobar els 
maresmencs?
Totes les marques del grup Fiat 
Chrisler que són Abarth, la nos-
tra marca més exclusiva i força 
cool, bastant esportiva. Fiat i Fiat 
Professional, que és tota la gamma 
de furgonetes per a professionals, 
autònoms i empreses; Alfa Romeo, 
que ha passat per moments dol-
ços i complicats però fa dos anys 
que s'aposta perquè torni al cap-
damunt del mercat, i Jeep. Què 
dir de Jeep que no se sàpiga, tot-
hom el té per sinònim de 4x4 i ara 
estem en període de llançament 

Entrevista a Xavier Vidales, director general d'Auto 88, 
que ha estrenat noves instal·lacions a l'avinguda Maresme

de nous models com Renegade, 
Compass, el nou Wrangler, que és 
el model icònic. Estem d'enhora-
bona i celebració.

La intenció és abraçar tots els 
graons econòmics?
La majoria de marques que tenim 
són molt passionals però sí que 
obrim molt el ventall. Tenim des 
d'un Fiat Panda molt accessible a 
un gran 4x4 d'impost molt elevat.

En quin moment es troba el 
grup?
Tenim expectatives molt positives 
tot i que el mercat està en un es-
tat prou convuls. Dic convuls en 
el sentit que es parla molt de les 
noves tecnologies, energies alter-
natives, etcètera. Se'n parla a la 
premsa generalista i a l'específi ca. 
Nosaltres estem renovant tota la 
gamma de producte i estem fent 
guanyar efi ciència a tots els nos-
tres propulsors per adequar-nos 
a la demanda d'avui dia.

En aquesta línia també apos-
teu per la tecnologia híbrida?
Hi apostem en dues tipologies de 
gasos diferents. D'una banda, el 

"Volem que els nostres clients només es 
preocupin de conduir, que gaudeixin"

Obertura de les noves instal·lacions d'Auto 88  Daniel Ferrer 

referent al gas liquat i amb el gas 
natural. El segon és més pensat per 
a vehicles professionals, gamma 
pensada per a autònoms o em-
preses i el liquat el treballem en 
models per a particulars.

Amb aquestes instal·lacions 
es pot oferir acompanyament 
en el procés de compra, servei 
postvenda, reparacions i ta-
ller. L'aposta és per un servei 
integral al client?
La nostra visió de negoci i la nos-
tra missió és el servei al client des 
de fa 30 anys. El que ens agrada és 
que els nostres clients només es 
preocupin de conduir, de gaudir 
conduint i no es preocupin per 
res més.

Us marqueu algun objectiu?
Ens agradaria poder vendre 250 
cotxes nous a l'any en aquest 
període.

Hi ha algun tipus de cotxe que 
creus que pot triomfar espe-
cialment al Maresme?
M'atreveixo a dir Jeep, a les gam-
mes intermèdies. Crec que és una 
marca que funcionarà bé. 

Ciutat núm. 1836 del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2018
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n u e v o

nuevo 500X DESDE 11.900̂
con 4 años de garantía

Descubre el nuevo Fiat 500X. 
LA EXPERIENCIA DEL MAÑANA, HOY.

Conduce hoy con la tecnología del mañana. Nueva generación de motores turbo, con más potencia 
y menos consumo. Asistencia a la conducción y sistemas de seguridad innovadores. Conectividad 
avanzada, faros LED con 20% más de visibilidad y nuevo diseño. El nuevo 500X está aquí.
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www.auto88.com
Carrer Ciutat d’Asunción 34-36 (La Maquinista) - Tel. 93 360 32 21
Gran Via de les Corts Cat., 760 - Tel. 93 232 69 56 - Barcelona
Avinguda del Maresme, 59 - Tel. 93 131 66 44 - Mataró

Fiat 500X Urban Serie Especial POP 1.6 E-Torq 81 kW (110 CV): Emisiones CO2 de 154 a 159 g/km. Consumo combinado: de 6,7 a 7,0 l/100 km.
Los valores indicados de CO2 y consumo de combustible han sido calculados en función del método de medición/correlación correspondiente al ciclo NEDC de acuerdo con la norma (EU) 
2017/1152-1153 con el fin de permitir la comparación de los datos del vehículo correspondiente. En condiciones reales de conducción estos valores pueden cambiar, ya que dependen de 
muchos factores como el estilo de conducción, el trayecto, la meteorología y las condiciones de la carretera, así como del estado, el uso y el equipamiento del vehículo. Además, dichos 
valores pueden variar con la configuración de cada vehículo, dependiendo del equipamiento opcional y/o el tamaño de neumáticos, así como en función de cambios en el ciclo de producción.

Oferta válida para Nuevo Fiat 500X Urban Serie Especial POP 1.6 E-Torq 81 kW (110 CV) 4x2 exclusivamente para el color exterior Beige Capucchino (código opción 5DM): PVP 
Recomendado 11.900€. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos del concesionario y fabricante (que incluye descuento por 
entregar un vehículo usado a cambio sin condiciones de antigüedad y con un mínimo de 3 meses bajo la titularidad del cliente) y descuento adicional por financiar con  según 
condiciones contractuales por un importe mínimo de 11.500€ con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Ejemplo de financiación sin entrada, por un importe 
total del crédito de 11.900,00€ con 72 cuotas mensuales de 214,44€. TIN 8,99%, TAE 10,58%, comisión de apertura 357,00€ al contado, importe total a plazos 15.796,68€, importe total 
adeudado 15.796,68€. Gastos de Matriculación no incluidos. La oferta incluye garantía legal de 2 años, más 2 años adicionales de garantía comercial limitada hasta los 100.000 km desde 
la fecha de primera matriculación del vehículo o lo que antes suceda. Oferta sólo para particulares, válida en Península y Baleares hasta el 30/09/2018. La 
versión visionada corresponde con el vehículo: Nuevo Fiat 500X City Cross 1.6 E-Torq 81 kW (110 CV) 4x2 con opcionales (PVP Recomendado 16.700€).



Hi van participar una vintena 
de policies, entre agents i coman-
daments, i vuit vehicles policials. 
Mentre va durar la intervenció 
es va tallar el trànsit a la ronda 
O’Donnell.

Operacions conjuntes
L’actuació s’emmarca en els opera-
tius que estan duent a terme con-
juntament Policia Local i Mossos 
d’Esquadra en establiments dels 
quals hi ha indicis o queixes ciuta-
danes relacionades amb l’incivis-
me, el consum de drogues o altres 
irregularitats administratives. El 
14 de setembre també es va fer un 
operatiu conjunt al carrer Pablo 
Ruiz Picasso. | Red

 La Policia Local de Mataró va dur 
a terme divendres passat, 21 de 
setembre, una intervenció en tres 
bars situats a la ronda O’Donnell 
i al carrer Joan Larrea, que va do-
nar com a resultat l’aixecament 
de diverses actes per infraccions 
administratives, tinença de subs-
tàncies estupefaents i incivisme. 
En concret, l’actuació policial va 
concloure amb 19 identifi cacions, 
tres actes als locals investigats 
per diferents infraccions admi-
nistratives, quatre actes a clients 
per tinença de drogues, tres ac-
tes per infraccions en matèria de 
civisme i una acta per la troballa 
d’una petita quantitat d’haixix a 
terra d’un dels locals.

Es detecten diverses infraccions i s’aixequen actes per 
incivisme i per tinença d’estupefaents

Batuda de la Policia Local 
en tres bars de Peramàs

 Comença el curs i la línia C5, que 
comunica Mataró amb la UAB, tor-
na a posar-se en marxa. Els usua-
ris de la línia, però, han notat que 
aquest curs hi ha més usuaris i 
han d'anar drets més d'un cop en 
trajectes que acostumen a durar 
prop d'una hora.

Segons els usuaris, les hores 
més concorregudes fi ns ara són 
les primeres del matí, a les 6.45 h 
i a les 7 h, i també l'expedició de 
les 20.15 h per tornar a casa. L'any 
passat la situació va ser semblant i 
l'empresa va reaccionar davant les 
queixes amb autobusos de reforç 
en gairebé totes les expedicions.

Moventis respon
Per la seva banda, l'empresa 
Moventis, encarregada de la lí-
nia, recorda que l'any passat es van 
habilitar reforços que aquest any 
segueixen funcionant i que per a 
aquest curs han augmentat l'horari 
amb una expedició de tornada a 
les 21 h. Moventis ha explicat que 
només ha rebut una queixa sobre 
aquest tema i s'esperarà per veure 
si la situació es va estabilitzant un 
cop vagi avançant el curs. En cas 
que continuï així, prendrà mesu-
res per millorar el servei. | Mireia 
Camacho.

La línia a la UAB, plena en 
hores punta

Noves queixes per 
haver d'anar drets 
a l'autobús C5

L'operatiu va tallar la Ronda O'Donnell

Usuaris drets a l'autobús  Cedida 

 Cedida 

19

L'operació va acabar amb 
19 identificacions amb 
diversos tipus 
d'infraccions atribuïdes

2

És el segon dispositiu 
en pocs dies, després 
d'un al carrer Picasso 
de Rocafonda
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 Anna Aluart 

La plaça de l'Havana, el cor del barri  Daniel Ferrer 

L'Havana-Rocafonda-El Palau

Barri
a barri

Tot 18,19 intro barris.indd   2 26/09/2018   17:11



El districte de llevant

residencial, i arribant al barri po-
pular per excel·lència de la ciutat: 
Rocafonda. Tanmateix, hi ha més 
similituds de les que els veïns po-
den identifi car.

Infraestructuralment, la zona 
ha mutat des que té connexió 
amb l'autopista. Té un polígon 
industrial i s'està desenvolupant 

 Fotografia 

 Anna Aluart 

L'Havana, el Palau-Escorxador i Rocafonda configuren 
una de les zones en desenvolupament de la ciutat

Si Mataró tingués una organització 
territorial que consistís a agrupar 
barris, és probable que l'Havana, 
el Palau-Escorxador i Rocafonda 
acabessin confi gurant un distric-
te. I es podria dir "districte de lle-
vant". Aquesta zona de la ciutat és 
àmplia i diversa: començant per 
la part baixa, més eminentment 

urbanísticament en eixos com 
l'Herrera o la ronda Cervantes. El 
llevant de Mataró vol guanyar pes 
en el global de la ciutat.

El mercat 
immobiliari

Immobiliàriament, la zona 
és una de les més buscades. 
Les noves promocions i el 
parc antic d'habitatges de 
zones com l'Escorxador són 
de les més demandades
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Tot 18,19 intro barris.indd   3 26/09/2018   17:11



2 3

L'Havana:

Fitness Factory
Camí Ral, 39-41

Clínica Dental CS
Camí Ral, 157

Farmàcia de 
l'Havana
Camí Ral, 110

Bar La Reforma
Camí Ral, 142

Mar Coffee
Floridablanca, 14

Victor Morales 
Tattoing
Avinguda Maresme, 405

1

2

3

4

5

6

Premier Can
Confraria Sant Elm, 37

La Oca - Codi
Oficines: E. Granados, 19
Botiga: Av. Perú, 77

7

8

Fundació Didàctica 
Catalunya
Camí Ral, 200

9

Plànol amb les
adreces dels
comerços

"barri a barri"
L'Havana-
Rocafonda-
El Palau

1

2

4

3

5

6

7

8

9

barri a barri Havana-Rocafonda-Palau
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Rocafonda:
Pastisseria Avinguda
Avinguda Amèrica, 47

Joieria J. Jimenez
Avinguda Amèrica, 36

El Raconet de la 
Llenya
Avinguda Amèrica, 36

Xarcuteria Miguel i 
Begoña
Avinguda Amèrica, 
54-56

Mateo Lobato
Asesores
Pablo Picasso, 38

10

11

12

13

14

Auto In
Alfons X el Savi, 129

Insval Asesoria
Pacheco, 107

17

18

Toldos Hidalgo
Siete Partidas, 2-4

19

El Palau:
Carnisseria Marta
Alfons X el Savi, 143 baix

Calçats Marta
Carretera de Mata, 70

15

16
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14

12

1517

16
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 El barri de l'Havana pot fer gala 
de ser dels que tenen més inquie-
tud musical. I és que compta, en-
tre les seves entitats pròpies, amb 
la Coral La Perla de l'Havana, un 

grup de cant amateur sorgit de l'AV 
i que participa en la vida diària de 
l'associació amb assajos i concerts 
en les cites més destacades del ca-
lendari. I, cantant, fan barri.

Un barri que canta
La Coral La Perla de l'Havana va ressorgir per iniciativa 
de l'AV del barri i demostra el sentiment de comunitat

La coral, en acció, en un dels seus recitals Arxiu 

Orígens centenaris

Els origens de la Coral 
La Perla de l'Havana es 
remunten al segle XIX, o 
sigui que és un dels con-
junts amb més història, tot 
i que interrompuda, clar

barri a barri L'Havana

Tot barri 22 coral.indd   2 26/09/2018   16:04
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 Aquest estiu, la Fundació ha vis-
cut la segona edició del seu curs 
d'immersió lingüística per a nens 
de primària procedents de famílies 
d’origen migrat, que ha obtingut 
el mateix èxit que la primera del 
2017. El projecte vol ajudar a evitar 
el risc d’exclusió social d’aquests 
estudiants i fer que puguin seguir 
el ritme escolar amb més exper-
tesa en ambdós idiomes, català i 
castellà, així com contribuir a la 
seva capacitat d'integració amb 
la resta d'alumnes.

Fins ara els cursos s'han impartit 
durant els mesos d'estiu, i hi han 
pres part 72 alumnes de les esco-
les Germanes Bartomeu i el Camí 
del Mig, escoles amb les quals s’ha 
establert una bona col·laboració i 
que han pogut comprovar els bons 

resultats obtinguts. El projecte, 
però, es vol estendre i arribar al 
màxim de centres educatius.

Un projecte que necessita aju-
da per ampliar-se

Ara la Fundació vol ampliar els 
cursos d’estiu a tot l'any lectiu per 
aconseguir que el nivell lingüístic 
d'aquests alumnes s'equipari al de 
la resta en el menor temps possible, 
cosa que els permetria seguir les 
activitats escolars aprofi tant-les al 
100% i ampliar alhora la capaci-
tat d’acollida d’un major nombre 
d’estudiants. "Els resultats que 
estem veient és que els alumnes 
del curs d'estiu d’immersió lin-
güística aconsegueixen en 2 anys 
el nivell autòcton tant de català 

El repte de contribuir a la 
formació i la integració dels 
infants de famílies 
d'origen migrat a Mataró
La Fundació Didàctica Catalunya vol estendre a tot l’any 
el seu curs d’estiu d’immersió lingüística per a infants de 
famílies d’origen migrat

Fundació Didàctica Catalunya
Camí Ral 200, 08301 Mataró. 93 790 89 02

com de castellà",  explica Raquel 
Torres, directora de la Fundació 
Didàctica Catalunya.

Però per aconseguir dur a terme 
d’una forma continuada els cursos 
anuals, animen tant empreses com 
la ciutadania a fer aportacions que 
els permetin implantar aquest ta-
ller com una activitat pròpia que 
es faci amb continuïtat mentre hi 
hagi infants a Mataró que ho ne-
cessitin i les escoles ho considerin 
convenient.

La diversitat dels habitants 
de Mataró

A Mataró, actualment, hi con-
viuen ciutadans provinents de 
102 nacionalitats diferents que 
parlen més de 20 llengües. Més 
del 65% de les famílies nouvin-
gudes han arribat del Marroc, 
la Xina, el Senegal i Gàmbia, i el 
80% d’aquests col·lectius es con-
centren als barris de Cerdanyola, 
Rocafonda, Eixample i Palau-
Escorxador. La taxa d’immigració 
és molt important comparada 
amb altres localitats catalanes, i 
aquestes persones, en gran part, 
estan dins el segment d’edat 
comprès entre els 20 i els 40 anys. 

4 anys de dedicació

La Fundació Didàctica Catalunya, 
però, té altres activitats. Es tracta 
d’un projecte endegat per un grup 
de professionals de l’ensenyament, 
la psicologia i la gestió empresa-
rial, amb l’objectiu de contribuir 
al desenvolupament, amb igualtat 
d’oportunitats, del màxim nombre 
d’infants i joves del nostre país que 
presentin disfuncions de compor-
tament o mancances lectives indi-
viduals. El seu primer centre ope-
ratiu està situat a Mataró, i durant 
els seus gairebé 4 anys d’existència 
ha estat el bressol de la fundació i 
ha permès consolidar el projecte.

núm. 1836 del 28 de setembre al 4 d'octubre del 2018
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Maria Majó és una activista incombustible, presidenta de l'Associació de Veïns de Rocafonda La plaça Joan XXIII de Rocafonda, renovada l'últim any

"Hem d'anar a l'arrel del 
problema, perquè criticar 
els desafavorits no 
soluciona res"

La presidenta de l'AV Rocafonda, Maria Majó, reivindica 
el barri i la feina que es fa per la convivència

 Daniel Ferrer 

 Rocafonda té una de les associ-
acions de veïns més antigues de 
Mataró. En els 40 anys que té l'as-
sociació, el barri ha canviat fi ns al 
punt de ser el que coneixem avui: 
un barri on conviuen multitud de 
cultures diverses.

Rocafonda és un barri que va 
sorgir en gran mesura fruit de la 
bombolla immobiliària. Molts dels 

barri a barri Rocafonda

Tot barri 24,25 rocafonda.indd   2 26/09/2018   13:30
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La plaça Joan XXIII de Rocafonda, renovada l'últim any

Mataró, una sola 
ciutat

Hi hauria d'haver una 

dinamització entre els barris 

de la ciutat que ens 

relacionés més i d'aquesta 

manera la cohesió cultural 

seria més efectiva"

Cedida 

nens estaven allà perquè no tenen 
altres llocs on estar i els pares no 
poden permetre's pagar un casal. 
"Hem d'anar a l'arrel del problema 
i mirar de solucionar-lo. Criticar 
els desafavorits no soluciona res."

La feina de l'AV

D'altra banda, l'AV ofereix una 
gran varietat d'activitats, però hi 
destaquen els projectes "Dones 
de barri" i la "Vocalia de dones", 
que ofereix activitats de lectura, 
escriptura, xerrades i sortides per 
fomentar l'amistat entre veïnes. 

"Moltes immigrants no tenen as-
sumit que aquí les dones també 
poden treballar i es limiten a que-
dar-se a casa. L'objectiu d'aques-
tes trobades setmanals és obrir un 
camp de noves possibilitats per a 
elles", explica Majó.

"Aquest barri és tan bo com 
qualsevol altre i seguim treballant 
perquè segueixi millorant. Està 
ubicat en una zona privilegiada: 
tenim a prop el mar i la muntanya 
i estem a dues passes del centre. 
Els veïns de Rocafonda, a més a 
més, comptem amb l'afegit de la 
diversitat cultural", conclou Majó.

edifi cis no tenen ascensor i amb 
els anys han anat degradant-se i 
perdent valor. Els mataronins que 
hi vivien van acabar traslladant-se 
a altres barris buscant una millora 
en les seves condicions de vida, i 
amb el temps aquells pisos buits 
van ser adquirits per immigrants.

La població de Rocafonda està 
composta, sobretot, per gent gran i 
nouvinguts joves. Des de l'Ajunta-
ment es va posar en marxa un Pla 
Integral el 2001 que no va donar 
els resultats que els veïns espera-
ven. De moment, els problemes 
col·lectius que els veïns creuen 
que han de solucionar-se aviat són 
les zones verdes i l'accessibilitat 
als edifi cis mitjançant ascensors.

Sentiment de ciutat

Maria Majó Clavell, presidenta de 
l'Associació de Veïns, recorda que 
"Mataró és una sola ciutat, però la 
gent es queda al seu barri, no es 
mou per la ciutat. Hi hauria d'haver 
una dinamització que ens relacio-
nés més i d'aquesta manera la co-
hesió cultural seria més efectiva."

A l'estiu va haver-hi un confl icte 
entre alguns veïns i nens que ju-
gaven al parc fi ns a altes hores de 
la matinada. Majó explica que els 

núm. 1836 del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2016
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• Corredor de Seguros.
• Asesoría de Empresas.
• Gestiones Inmobiliarias.
• Agencia Financiera.

Piso de unos 70m2 de + 55m2 de terraza (con cocina), 
comedor de unos 23m2,  2 habitaciones y estudio,
baño completo, cocina independiente, galería, balcón,  
gres, aluminios,  ascensor, calefacción, trastero,
�nca del 2001.

93 796 34 02 / 93 790 70 25
asesoria@mateolobato.com

OFICINA: C/ Pablo Picasso, 38 bajo de Mataró

obatoateoM LM

Para entrar a vivir: Ref. 2283. 308.000€

Ático Dúplex en Via Europa! 

 Actualment, un dels problemes 
sobrevinguts a la nostra ciutat és 
l’ocupació il·legal d’immobles. 
És sens dubte una situació que 
ha provocat temors entre els pro-
pietaris de pisos i cases, atesa la 

proliferació de màfi es que s’han 
establert per tot Mataró i que es de-
diquen a obrir la porta de manera 
il·legal i a vendre la clau d’aquestes 
fi nques. A causa d'aquesta proble-
màtica, es va promoure i ha entrat 

Ocupació il·legal i desnonaments exprés
Mateo Lobato, gerent de la principal assessoria del barri, 
desgrana els principals detalls de la Llei 5/2018

en vigor la Llei 5/2018, més cone-
guda com la llei de desnonament 
exprés, que té com a objectiu po-
der accelerar el procés de desno-
nament dels okupes, escurçar els 
terminis i que sigui més efectiva 

barri a barri Rocafonda

Tot barris 26,27 mateo lobato bo.indd   2 26/09/2018   17:50
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Mateo Lobato

L'Asesoria Mateo Lobato 
és una empresa dedicada 
al sector immobiliari que 
treballa principalment a la 
zona de Mataró i Maresme. 
Amb serveis diversos 
dins el mercat immobili-
ari, treballen amb pisos, 
locals comercials, lloguer i 
compravenda, torres i ca-
ses, així com en assessoria 
fiscal, laboral, d'empreses 
i d'altres

la via civil, sense haver de recórrer 
a la via penal, encara que aquesta 
nova normativa no és per a tothom, 
sinó que està restringida a particu-
lars, entitats sense ànim de lucre 
i les administracions públiques.

Els terminis

La gran novetat són els termi-
nis, ja que si en la demanda se 
sol·licita l’entrega de la possessió 
de manera immediata, el jutjat 
ha de dictar decret als ocupants 
de la finca perquè en un termi-
ni màxim de cinc dies presentin 
el justificant de la possessió, és 
a dir, contracte d’arrendament o 
escriptura de propietat; si no es 
presenta aquesta documentació 
es dicta una interlocutòria en què 
s'ordena l'entrega immediata de 
la finca, sense possibilitat de re-
córrer. Per tant, a partir d’ara les 
resolucions judicials contra les 
ocupacions d'habitatges haurien 
de resoldre’s en un màxim de vint 
dies després de la demanda.

El procés és el següent:

• S'ha de posar la demanda al jut-
jat i el demandant ha d'acreditar 
la propietat de la finca.
• El jutjat envia el decret als ocu-
pants perquè en un termini de 5 
dies presentin documentació que 
acrediti la possessió de la finca.
• Si no presenten documentació, 
el jutjat procedeix a dictar inter-
locutòria d’entrega de la finca de 
manera immediata.

Encara no s’ha pogut veure en 
acció aquesta normativa; per tant, 
no es pot parlar de com serà aques-
ta aplicació, però segur que donarà 
aire als procediments de desno-
nament, sobretot als particulars, 
encara que són molts els juristes 
que posen en dubte que el siste-
ma judicial actual pugui fer front 
a uns terminis tan curts d’aquest 
procés. Així doncs, haurem d’es-
perar uns mesos per esbrinar com 
ha anat l’aplicació d’aquesta nova 
normativa que afecta les ocupaci-
ons il·legals d'immobles.
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  Les persones recorden els anys, 
normalment, per les notícies que els 
toquen més de prop. L'any que va 
néixer algú estimat, el d'inici d'una 
relació o la darrera gran victòria 

L'any de l'Eix Herrera empantanegat
El desenvolupament del sector, amb una important 
afectació viària, durarà fins a finals del 2018

Les obres de desenvolupament de l'Eix Herrera  Daniel Ferrer 

del nostre equip. Però també els 
recorden per les coses que els 
afecten, i és probable que al Palau 
s'associï aquest 2018 a les obres 
de l'Eix Herrera, que han canviat 

barri a barri El Palau
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ASESORÍA DE EMPRESAS
FISCAL-LABORAL-MERCANTIL-CONTABLE

C/. Pacheco, 107 esq.
Ronda Alfonso X, Mataró

Tel. 93 755 61 53 
gestion@insvalasesor.es

de 9 a 14 hs.

18

Una de les entitats que té seu al barri del Palau són els 

Capgrossos de Mataró. Cada dimarts i divendres la "pobla-

ció" del barri s'amplia amb els castellers que assisteixen als 

assajos. Els blaus es troben ara ultimant la preparació del 

Concurs de Tarragona.  

 

Com a novetat d'aquest divendres, dia 28, els blaus han 

convocat un assaig especial que porta per nom "Són Santes 

a l'Escorxador", i és que al final de les proves castelleres hi 

haurà Juliana –de la bona!– i xíndria per a tothom i música de 

festa major.

Els Capgrossos es proposen que aquest  
divendres siguin "Santes a l'Escorxador"

Falta el Coromines

Quan acabi el desenvolu-
pament del sector encara 
quedarà l'edificació d'una 
zona de promoció privada 
i habilitar la futura escola 
del Joan Coromines al seu 
solar.

per complet el funcionament via-
ri d'aquest carrer i de tot el barri. 
Les obres de desenvolupament del 
sector tenen empantanegat pràcti-
cament tot el barri i encara s'allar-
garan la resta d'any 2018 que ens 
queda. Unes obres que han minvat 
itineraris, han fet baixar el nombre 
d'aparcaments i han esgotat la pa-
ciència de no pocs veïns.
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Divendres 

28
de setembre

22 h //
Sala Clap (C. Serra i Moret, 
6. Mataró) //
Anticipada: 8 euros.
Taquilla: 10 euros.

JARPS I FILIPPO LANDINI,
POP DE CASA

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Concerts d'estiu: 'Còdol'
Divendres 28 setembre / 21 h / 
Les Esmandies (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró) / Taquilla inversa
Isidre Caro i Francesc de Gispert. 
Cançons folk nord-americanes ver-
sionades en català. 

'Concert per a clarinet de Mozart'
Diumenge 30 setembre / 19 h / 
Capella del Col·legi Valldemia (La 
Riera, 124. Mataró) / Entrada: 17 €. 
Reduïda: 15 €.
Concert d'una de les obres més 
conegudes de Mozart, a càrrec de 
l'Orquestra de Cambra Catalana, 
l'Orquestra de Mataró i Miquel 
Marín (clarinet).

'Remembering Nat'
Dissabte 6 octubre / 21 h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Platea: 20 €. Amf.: 17 €.
Concert de jazz de Gemma Abrié 
i Gerard Nieto Reunion Three, un 
recorregut al voltant de la fi gura 
de Nat King Cole.

TEATRE I DANSA // 

'Els Miserables'
Dies 28 i 29 setembre / Db. 
21 h, dg. 18 h / Sala Cabanyes 
(La Riera, 110. Mataró) / Platea: 
18 €. Amfi teatre: 16 €. També: 6, 
7 octubre. 
Espectacle musical basat en la 
novel·la de V. Hugo. Direcció: Joan 
Peran. D. musical: Àngel Valverde. 
Una producció de Sala Cabanyes.

'Cúbit'
Dissabte 29 setembre / 21 h / 
Teatre La Massa (Plaça del Teatre, 
3. Vilassar de Dalt) / Taquilla: 17 €. 
Anticipada: 14 €.
Espectacle teatral escrit i dirigit 
per Josep Maria Miró, a càrrec de 
la companyia La Ruta 40. Indaga 
en la subjectivitat de la memòria.

'Sopa de pollastre amb ordi'
Divendres 5 octubre / 20.30 h / 
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Entrada platea: 24 €. 
Amfi teatre: 19 €.
Espectacle teatral d'Arnold Wesker. 
Ambientada a Londres i abastant 
més de vint anys, de 1936 a 1956, 
explica la història d’una família 
de classe obrera. Direcció: Ferran 
Utzet.

Guia cultural

El pop segurament no és 
l'estil més freqüentat pel 

Clap però totes les normes te-
nen excepcions i en aquest cas 
l'excusa és un cartell de qualitat 
i proximitat. Arriben els ca-
netencs Filippo Landini i 
el duet mataroní Jarps. 
Jarps són Jorge Agustí 
i Roger Palomer i pre-
senten el seu últim disc: 
'Barcelona'. Després 
d’una aventura que 
els va portar fi ns a 
Londres, tornen a casa 
per presentar un disc 
que encomana felicitat.
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www.totmataro.cat/agenda

INFANTIL // 

La porta màgica
Divendres 28 setembre / 18 h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Sessió de presentació del nou curs 
d’aquesta tertúlia literària per a 
nois i noies d’11 a 13 anys.

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 28 setembre / 17.30 h: 
El conte de la rotllana: 'En Santi a la 
biblio' de la Fundació El Maresme.
Dimecres 3 octubre / 17.30 h: Art 
Time: 'Ens endinsem a la selva 
d’Henri Rousseau!'.

Dijous 4 octubre / 17.30 h: Els 
dijous a la biblio... en anglès: nar-
ració del conte 'The spider and 
me' per Fran Alonso.

'Tàndem de contes'
Dimarts 2 octubre / 18 h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n. Mataró)
L'hora del conte, a càrrec de Mercè 
García i Montse Margalef.

'Queixalades de lectura'
Dimarts 2 octubre / 18 h / 
Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan, 
8. Cabrera de Mar)
Club de lectura adreçat a infants 

d’entre 8 i 10 anys. Primera sessió 
a càrrec de mOn Mas.

Buc de contes
Dimecres 3 octubre / 17.30 h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Narració del conte 'El camió de 
l'os Bernat', de Patricia Hegarty.

'En Pep Puça i les coses 
grosses'
Dimecres 3 octubre / 18 h / 
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró) 
La petita hora del conte, per a 
infants de 0 a 4 anys, a càrrec 
d'Assumpta Mercader.

MÚSICA /

'Miau Trio'
Dijous 4 octubre / 21 h / Casal 
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) / 
Taq: 13 €. Ant: 10 €. M. comunitat: 8€. 
Formació vocal femenina que com-
bina el jazz amb altres estils i un 
toc humorístic molt personal. Nova 
temporada Músiques Tranquil·les. 

SORTIM EN FAMÍLIA /

Xics'n'Roll descobreix Elvis
Dissabte 29 setembre / 18 h / 
Plaça de l'Ajuntament (Mataró) 
/ Gratuït.
L’Elvis Presley se l’ha anomenat 
el Rei del Rock. Suspicious Band 
vol acostar el personatge a pú-
blics de totes les edats.
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TALLER /

Taller d’identifi cació de 
fotografi es a l’Arxiu
Dilluns 1 octubre / De 10 a 12 h / 
Sala d’Actes de Can Palauet (c. 
d'en Palau, 32. Mataró)
Cada 1r dilluns laborable de mes, 
tothom pot ajudar-nos a documen-
tar imatges antigues de Mataró.

Vens a la tertúlia?
Dimecres 3 octubre / 19 h /
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària moderada per 
Toni Sala, al voltant de l'obra 
'Narracions', de Franz Kafka. 

'Propostes veïnals per un pro-
grama municipal'
Dimecres 3 octubre / 19.30 h / 
Sala d'actes Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa, 61. Mataró)
Cicle de col·loquis/debats ciuta-
dans, organitzat per l'Associació de 
Veïns de Mataró–Centre. "Promoció 
econòmica", moderat per Pep 
Andreu, d'Audiovisual Mataró.

'No diguis res'
Dijous 4 octubre / 19.30 h / Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24. Mataró).
Presentació de la novel·la de sus-
pens psicològic de Raquel Gámez-
Serrano. A càrrec de l'autora i de 
l'editor, Marc Moreno.

'Kazakhstan. Desert de Kyzy-
lorda i el mar d’Aral'
Dijous 4 octubre / 20.30 h / 
Agrupació Científi co Excursionista 
(Passatge Pou d'Avall, 1. Mataró).
Projecció de la pel·lícula del viat-
ge en bicicleta dels mataronins 
Iolanda Vives i Eloi Esgleas.

Tardor Literària
Dijous 4 octubre / 19.30 h / 
Biblioteca Municipal d'Argento-
na (c. Gran, 3-5. Argentona)
Tertúlia literària, novel·la 'Al mateix 
riu d'Heràclit', de Pep Coll.  

Monogràfi c commemoratiu de 
Literatura Catalana
Dijous 4 octubre / 18 h / Biblioteca 
M. Ernest Lluch (c. Sta. Eulàlia, 
66-80. Vilassar de Mar) / Preu 
monogràfi c (4 sessions): 15 €.
Conferència 'Josep Palau i Fabre i 
la llibertat', a càrrec de Joan Noves, 
president de la Fundació Palau.

'La vall de Cabrera de Mar a 
l’antiguitat, ibers i romans. 
Patrimoni en 3D'
Dijous 4 octubre / 19.30 h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de 
Jaume Vellvehí (president del Grup 
d’Història del Casal), Josep Maria 
Rovira (coordinador del llibre) i 
Pere Pasqual (crític d’art).

TALLERS I CURSOS //

Trimestre poètic
Dilluns 1 octubre / Buc de Llibres 
(Muralla del Tigre, 31. Mataró) / 
Preu: 30 €/mes.
Inici del taller de poesia a càrrec 
de Maria Sanplà, escriptora.

RUTES I VISITES //

La Casa Coll i Regàs
Cada dv. i ds. 18 a 20 h, dj. 12 a 
14 h / Casa Coll i Regàs. Fundació 
Iluro (C. Argentona, 55. Mataró) / 
Preu: 6 €. Reserva: 682156765 i 
visites@casacolliregas.cat.
Diverses visites guiades a l'obra 
de l'arquitecte Puig i Cadafalch. 

XERRADES I LLIBRES /

Lectures a la terrassa
Dissabte 29 setembre / 12 h / 
Terrassa de la Rectoria (plaça de 
l'Església, Argentona)
Petits tastets de literatura amb 
acompanyament musical en viu.

Club de Lectura
Dilluns 1 octubre / 18.30 h / 
Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan, 
8. Cabrera de Mar)
Tertúlia literària, moderada per 
Toni Sala, al voltant de l'obra "Els 
Fills" de Franz Kafka.

Facciamo due chiacchiere
Dimarts 2 octubre / 19 h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n. Mataró)
Tertúlia literària en italià, al vol-
tant de l'obra 'Caffè Amaro', de 
Simonetta Agnello Hornby.

Llegir per parlar
Dimecres 3 octubre / 19 h / 
Biblioteca Antoni Comas (C. de 
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Tertúlia literària, moderada per 
Maite Lafontana, sobre 'El sentit 
d’un fi nal', de Julian Barnes.

'Tronada científi conaturalista'
Dimecres 3 octubre / 19.30 h / 
Agrupació Científi coExcursionista 
(Passatge Pou d'Avall, 1. Mataró).
'Respostes al canvi climàtic: adap-
tar-se, escapar o morir. Com s’ho 
faran les libèl·lules i els espiadimo-
nis?', a càrrec d'Aida Viza.

CONFERÈNCIA /

'Frida Kahlo: Art, combat i 
superació'
Dimarts 2 octubre / 18 h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 6 €.
Cicle de conferències "Tres artis-
tes inclassifi cables", a càrrec de 
Mariona Millà, pintora.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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Mercat del Trasto
Diumenge 30 setembre / De 7 a 
14 h / La Riera Salvet - Barri del 
Pi (Vilassar de Dalt)
Fira-mercat de segona mà.

Mostra gastronòmica del 
Calamarenys
Divendres 5 octubre / De 20 a 23 
h / Part nova coberta de la Riera 
(Arenys de Mar)
Vine i tasta en format de tapa al-
guns dels plats elaborats pels res-
taurants d'Arenys de Mar. Amb l'ac-
tuació musical d'Ananda i Ramon.

Happy Food Trucks Sant Pol
Dies 5, 6 i 7 octubre / Parc del 
Litoral (Sant Pol de Mar)
Happy Food Trucks Festival i Mercat 
Artesanal a Sant Pol de Mar.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 28 setembre / 12 h / 
Vil·la romana de Torre Llauder (Av. 
de Lluís Companys, s/n. Mataró)
Visita guiada a les restes d’una 
vil·la romana de l'època d’August 
(fi nal del segle I aC).

El Modernisme a Mataró
Dissabte 29 setembre / 17.30 h 
/ Nau Gaudí (c. Cooperativa, 47. 
Mataró)
Ruta urbana pels edifi cis més signi-
fi catius del Modernisme mataroní.

FESTES I FIRES //

Actes Plataforma 1 octubre
Diumenge 30 setembre / Mataró
18 h. Concentració als col·legis elec-
torals: lectura manifest, entrega 
de plaques i marxa pels diferents 
col·legis. 19.15 h plaça Santa Anna, 
acte central. 

Festa Major del Cros
Del 28 al 30 de setembre / Barri 
del Cros (Argentona)
Activitats per a tots els públics. 

SOLIDARITAT /

11a edició "Mataró Camina per 
l'Alzheimer"
Diumenge 30 setembre / 8 h / Des 
del Parc Central (Mataró). Adults: 
8 €. Menors 12 anys: 4 €. Inscripció: 
www.sportclickevent.com
3 recorreguts: llarg 15 km, curt 
12 km, urbà 4 km. Organitza: AFAM.

ATENCIÓ CIUTADANA

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

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

Oficines d’atenció ciutadana 
De 9 a 19 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14.30 h:
> La Riera  La Riera, 48

De 9 a 15 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14 h:
> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47  
> Cerdanyola Pg. de Ramon   
 Berenguer III, 82   
>  Molins C. de Nicolau  
 Guanyabens, 23-25    
> Pla d’en Boet C. de Juan  
 Sebastián Elcano, 6  
> Cirera C. de Cadis, 1

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

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

POLICIA LOCAL 092

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

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

REGIDOR/A DE BARRI És el 
representant del Govern al territori. 
Vols concertar cita amb el regidor 
del teu barri? www.mataro.cat/
regidordebarri

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99
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Carles de la Ràpita (preu 199 €). 
Dijous 25 d'octubre, sortida a la 
Muga i Terrades (preu 43 €). • Ball 
dimecres 16.30 h a la Sala del Bar. 
• Activitats i tallers: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Artesania. Grup Musical. 

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

ACTIVITATS //

Dia Internacional Gent Gran
Dimarts 2 octubre / 18 h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Lectura del manifest i recital poètic. 

FILOSOFIA: "Humanisme, la 
cerca de la plenitud i del goig 
de viure"
Dimecres 3 octubre / 17 h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Obertura i inauguració del curs 
d'Aules Sènior de Mataró d'Exten-
sió Universitària. Conferència a 
càrrec de Joan Manuel del Pozo, 
professor de fi losofi a i ètica de la 
UdG. Concert de cloenda.

 CASALS //

Associació de Gent Gran La 
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 16 d'octubre 
a les 17 h, actuació a càrrec del grup 
musical Gatassa, presenten 'Tardor 
d'Homenatges'. • Excursions: 
Sortida del 3 al 8 d'octubre a Sant 

www.totmataro.cat/gentgran 

UDP. Casal de Gent Gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: sortida a Galícia Rias 
Baixas, del 30 de setembre al 7 
d'octubre. • 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. 16.30h). • Melé de petanca (dl. 
9.15-12.30 h). • Jocs (cada tarda): 
Petanca, rummicub, cartes i do-
minó. • Sopar-Ball, penúltim dis-
sabte de mes.

Associació de Gent Gran de 
Rocafonda/Palau. C. Colòmbia, 
55. Mataró. 93.169.51.66.
Activitats al casal: • Petanca, jocs 
cartes, dòmino, escacs i billar. • 
Jocs d’entreteniment, dijous. • Ball, 
dissabte. • Coral • Excursions men-
suals. • Català, informàtica, manu-
alitats, sudokus.

Gent gran
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'Tarannàs: la realitat'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 7 de novem-
bre. Inauguració: dissabte 29, a 
les 19.30 h. 
Exposició col·lectiva.

'Per als teus ulls'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 26 d'octubre. Inauguració: 
dijous 4, a les 20 h. 
Col·lectiva del Grup Foto Havana.

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

'Adéu, soroll! Contra la conta-
minació acústica'
Biblioteca Pública Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
Fins al 29 de setembre.

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

'Descobrim un artista: Héctor 
Agramunt'
CC Espai Gatassa (C. Josep 
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró) 
/ Fins al 5 d'octubre.
Fotografi a creativa, a càrrec de 
l'artista gràfi c local.

Finalistes mataronins de la 
Biennal 2017
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Fins al 30 de setembre.
Anna de Jaime, Luisa Segura, 
Jaume Simon i Mònica Vilert.

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

Can Serra Història de la Ciutat. 
Museu de Mataró (El Carreró, 17, 
Mataró). Fins al 18 de novembre. 
Produïdes per la Xarxa de Museus 
Marítims de la Costa Catalana:
• 'Anem a la Platja!'
• 'Camins de ronda'

Jaume Arenas i Clavell
Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (C. Argentona, 
64. Mataró). Fins al 14 d'octubre.
'Colors d'aigua' + 'Les Santes al 
mar'. Centenari del pintor mataroní.

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

'Els paisatges espanyols de 
Picasso'
Fundació Palau (C. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac) / Fins al 13 de 
gener.
Exposició de Cecilia Orueta.

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

'El rei dels colors'
Museu Arxiu de Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 30 
de setembre. 
Exposició de pintura de l'artista 
llavanerenc Quim Ventura.

EXPOSICIÓ /

'Pedrolo, més enllà dels límits'
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, Mataró) / De l’1 al 
31 d’octubre. 
L’exposició presenta l’ampli uni-
vers 'pedrolià', tant en la seva 
dimensió biogràfi ca com literària. 
Any Manuel de Pedrolo - 2018. 
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Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

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

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

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

La piràmide de Maslow 
(4/10) Les fisiològiques

Per a poder viure com a éssers hu-
mans calen uns mínims en qual-
sevulla cultura. Per tant, les pri-
meres necessitats bàsiques o de 
carència o elements mínims són 
beure i menjar; l’hàbitat i el vestit. 
I, certament, l’activitat sexual. Tot 
això demana una despesa, la qual 
cosa significa que si no hi ha una 
família que et sostingui o un tre-
ball a fer, tot això se’n va en orris i 
vénen els grans problemes huma-
nitaris on les necessitats mínimes 
no són cobertes. 

Com satisfer aquests mínims al 
llarg de tota la vida? És una de les 
preocupacions bàsiques de tota 
persona, de tota família, de tota 
tribu i de tot un Poble. I ara glo-
balment. A la recerca de l'ESTA-
BILITAT ECONÒMICA SOCIAL. 
Per això cal la consciència social.

Suposat que aquest esglaó hi 
sigui, cal reflexionar com gesti-
onar-lo. A més, moltes carències 
fisiològiques poden significar altra 
mena de carència. Així, per exem-
ple, un excés de golafreria pot do-
nar-se quan una persona no se sent 
estimada, atesa. El menjar com 
el beure poden significar proble-
mes emocionals. Com la compra 
compulsiva en qualsevol material.

Per tant, cal poder satisfer 
aquests mínims i després com 
gestionar-ho perquè, com diu el 
nostre refrany: Les masses piquen. 

També,sortosament, per altra 
banda, com se’n té de cura d’aquest 
nivell amb la gastronomia, llence-
ria, roba, edificis...

Aquest tenir cura és al llarg de 
tota la vida: El cos és el nostre hà-
bitat i la salut és el seu clima.
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològicsSèniors

La ment humana

Científicament s'estima la ment hu-
mana dividida en tres nivells: cons-
cient, inconscient i subconscient. La 
ment conscient, la més coneguda, 
és amb la que es desenvolupen la 
intel·ligència, l'adquisició dels co-
neixements, la força de la voluntat, 
actuant també com la ment lògica i 
racional. La ment subconscient és la 
que actua mitjançant les emocions, 
els sentiments i l'accés als nostres 
records. És la que més influeix en la 
nostra presa de decisions. Finalment 
la ment inconscient és la més pri-
mitiva de totes elles, amb uns pa-
trons determinats per situacions i 
vivències mil·lenàries.

Estudis científics han demostrat 
que la ment subconscient és molt 
més potent que la ment consci-
ent, donant-se el cas, que quan es 
produeixen enfrontaments entre 
la ment conscient, la racional, i la 
subconscient, l'emocional, sempre 
s'imposa la del subconscient. L'ús 
gratuït d'Internet, es paga mitjan-
çant aportacions emocionals del 
nostre subconscient, accessibles 
per les grans corporacions, que amb 
el seu tractament amb algoritmes 
d'intel·ligència artificial, saben més 
del nostre subconscient que nosal-
tres mateixos.

Aquest coneixement es fa servir 
per promoure l'alienació de l'actual 
societat, fomentant l'individualis-
me i el consumisme, que genera 
la creixent desigualtat social i la 
precarietat. Lluitar contra aques-
ta alienació, tot i ser possible, en 
una societat caracteritzada per la 
seva gran complexitat, suposa un 
esforç tan enorme, que acaba provo-
cant l'actual denigrant i vergonyós 
tantsemenfotisme.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Obre a Mataró la primera Técnico de Salud
Técnico de Salud Mataró ofereix tot el que una persona amb necessitats especials pot 
necessitar en ortopèdia

 Mataró acull la primera botiga de la franquícia de 
salut i confort Técnico de Salud, un nou concepte 
d'establiment que té per objectiu millorar la quali-
tat de vida del client, assessorant-lo en l'elecció del 
producte o oferint-li la solució més adequada per 
resoldre els problemes de mobilitat o autonomia. 
Ortopèdia Esteve, una empresa familiar avalada 
per més de 35 anys d'experiència en el sector, és el 
primer centre Técnico de Salud que s'obre a l'Estat 
espanyol.

Frederic Esteve i María Jesús Medall, socis i pro-
pietaris d'Esteve Ortopèdia a Mida, es mostren molt 
optimistes amb aquesta nova iniciativa, perquè "pot 
marcar l'inici d'un nou model de botiga, amb un 
concepte nou que implementa el servei integral a 
la persona amb necessitats especials". "És un con-
cepte de negoci que engloba totes les necessitats en 

un centre i en el qual el client serà atès per personal 
qualificat", afegeix Esteve. 

Técnico de Salud Mataró ofereix tot allò que una 
persona amb necessitats especials pot necessitar, 
com ara ajudes tècniques, llits, productes de desinfec-
ció, accessoris per al bany, productes de diagnòstic, 
calçat especial, així com materials per a infermeria i 
tota classe d'accessoris per facilitar les activitats de 
la vida diària. La proposta de Técnico de Salud es 
completa amb una sèrie de serveis: servei de lloguer, 
servei a domicili, servei tècnic i servei postvenda. 

"A Técnico de Salud proposem, abans de res, un 
servei personalitzat de qualitat, amb un tracte pro-
per i professional. Apostem per ser centres de pro-
ximitat, en els quals el client es trobi còmode i no 
dubti a consultar-nos qualsevol cosa", afirmen els 
propietaris de Técnico de Salud Mataró.
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Societat: Cugat Comas

 A Mataró fem coses. No és una 
lliure versió d'aquella frase cèlebre 
de l'expresident Rajoy, sinó que 
vindria a ser grosso modo el que 
constataven milers de persones 
sobretot dissabte quan anaven i 
venien del Parc Central i darrere 
l'Ajuntament. Coincidien en cap 
de setmana dos esdeveniments 
de nova factura: el Semproniana 
Market de fi nal d'estiu –amb l'an-
tecedent exitós del fet dos mesos 
enrere– i el Maltaró, el festival de 
cervesa artesana. Tot i que la coinci-
dència d'un i altre no era buscada, 
dissabte va semblar fi ns i tot que 
es retroalimentessin, i la sensació 
dominant era, per un dia, de dei-
xar-se de complexos. No és veritat 
que a Mataró no es facin coses. I 
encara més: tots dos invents han 
sorgit del teixit empresarial local i 
sembla que tenen molt camp per 
córrer. Un cap de setmana rodó. El 
Semproniana Market ja és una mar-
ca en si. El seu efecte crida és evi-
dent: passejar per un Parc Central 
especialment "cuqui" –ara se'n diu 
així– és suggerent, i, pel que fa a 
les vendes, hi havia paradistes ben 
contents. I ja se sap com li costa 
de somriure, al comerç, caut com 

Els dos esdeveniments triomfen en assistència i 
esmenen la creença que a Mataró mai s'hi fa res de bo

és per naturalesa amb els núme-
ros. Una altra cosa és l'efecte del 
fenomen food-truck. Ja supera la 
consideració de tendència i fi ns i 
tot un déu-vos-guard sembla que 
hagi de ser diferent si prové d'algú 
entaforat dins d'una rulot. En tot 
cas, la mutació de l'espai és bona, 
la passejada es fa acollidora i, un 
cop valorats el de fi nal d'estiu i el 
primer que es va fer, sembla que 
hi ha mercat amb nom de patrona 
per a estona. A la cua no hi faltaven 
remucs pel fet d'haver de pagar en-
trada. Quan se'ls explicava que la 
recaptació dels tiquets era benèfi ca 
la ganyota millorava.

Esclat cerveser
Si la decoració i estil del 
Semproniana semblen fer mudar 
la pell del Parc Central, és obvi que 
també la plaça de l'Ajuntament 
és capaç de passar de ser la més 
lletja de la ciutat a un espai amb 
encant. El Maltaró, el festival de la 
cervesa, ho va aconseguir disposant 
un passadís amb food-trucks i pa-
rades de cervesa a banda i banda 
i proposant una interessant con-
catenació d'actuacions musicals 
sobre l'escenari. Si la disposició 
d'elements sembla simple, òbvia-
ment les cerveses artesanes –totes 

Semproniana i Maltaró: cap de setmana rodó

La primera edició del Maltaró omple la plaça de l'Ajuntament  Daniel Ferrer 

catalanes– eren l'element defi nito-
ri. Diuen que la cultura cervesera 
s'estén, i la fi ra en va donar fe. A 
l'hora del vermut ja oferia una bona 
imatge però va ser a partir de mitja 
tarda que la plaça es va omplir de 
gom a gom; tant, que fi ns i tot la 
temperatura pujava i això convi-
dava encara més a omplir el got. 
Molt bon ambient, curiositat per 
tastar gustos i tipologies de cervesa 
i una remata fi nal ben festiva, amb 
ambient de festa major.

Generacions diverses, gots ex-
haurits hores abans i sensació ufa-
nosa. Un molt bon dissabte a la 
ciutat dels capgrossos capcots.

 C.Ballesta   Un moment al Semproniana
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medicina interna . medicina làser

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

Depilació mèdica làser
facial i corporal, per a l’home i la dona

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis
Peelings salicílic i despigmentant
Rejoveniment facial
Cicatrius queloides

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ • 

• RIERA, 17 · MATARÓ • 

www.win333mataro.com

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

• RIERA, 17 · MATARÓ • 

www.win333mataro.com
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 Cinc equips de la ciutat estan en els grups capdavanters 
 de les seves lligues 
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Judy Jones: 31 punts clau 
per entrar a la final a 4

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Opinió Agenda

Staff

Josep Gomà
Redactor "El Tot Esport"

Dimecres passat estava escoltant 
l'esplèndida  secció "El racó de 
pensar", d'El matí de Catalunya 
Ràdio. Aquell dia David Fernàndez 
i Santiago Alba Rico parlaven de 
l'escriptor anglès Chesterton, co-
negut entre altres coses per ser el 
creador del personatge del Pare 
Brown. Comentaven que una de 
les coses que deia sovint aquest 
pensador anglès era que "les parts 
són més importants que el tot", 
que "el que passa en un petit po-
ble o en un barri és molt més ric 
que el què passa al planeta sen-
cer", i que "quan s'amplia la mira-
da es perd riquesa". 

No és aquest un pensament 
gaire practicat avui en dia, i menys 
en el món de l'esport, on les co-
ses properes semblen tenir poca 
importància i, en canvi, se'n dona 
molta a coses que passen ben 
lluny. Però bé, nosaltres serem 
persistents i continuarem amb la 
idea de donar informació del que 
tenim a prop, que crec que és molt 
més ric, com deia Chesterton. 

Aquí a casa nostra, quan encara 
queden un bon grapat d'equips 
per iniciar les seves lligues, po-
dem estar contents de com ha co-
mençat la temporada. Ara mateix 
tenim cinc equips situats com a 
líder, o colíders, dels seus grups de 
competició, quatre en categories 
estatals i un, el CE Mataró, en la 
2a Catalana de futbol. 

Començant per aquest, s'ha de 
valorar un inici amb quatre victò-
ries seguides, una cosa que l'equip 
groc-i-negre no havia fet des de la 
temporada 1993-94, quan l'entre-
nava Miquel Corominas... i d'això 
ja fa un quart de segle. Important 
també el triomf del JH Mataró a la 
Roca, en una pista on feia 9 anys 
que no guanyava, que el situa com 
a primer líder de la 1a Estatal. 
També l'equip femení està a dalt 
amb dos triomfs a Plata, igual que 
el Futsal Aliança a la 2a Divisió 
B. I completant el repòquer el 
Mataró Parc Boet, que va iniciar 
la Lliga EBA apallisant l'Olivar de 
Saragossa. De moment som rics!!

Inici de temporada espectacular 
Cinc equips mataronins figuren en els grups capdavanters

El Personatge

CASA
HANDBOL 1a Estatal Masculina
JH MATARÓ - POBLENOU 
Dissabte 29 | 18 h | Pav. Teresa M. Roca 

BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
GRESS PLATGES - SANT ADRIÀ B.
Dissabte 29 | 19.30 h | Palau Josep Mora

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - SARRIÀ
Diumenge 30 | 17 h | Mpal. Centenari
FUTBOL 3a Catalana
LA LLÀNTIA - MATARONESA
Diumenge 30 | 12.15 h | Mpal. La Llàntia
FUTBOL Lliga Nacional Juvenil
CE MATARÓ - CORNELLÀ B
Dissabte 29 | 16.30 h | Mpal. Centenari

FUTBOL SALA 2a Divisió B
ALIANÇA MAT. - ISUR TERRASSA
Diumenge 30 | 12.15 h | Pav. Teresa M. Roca

RUGBI Prèvia Lliga Catalana
RC MATARÓ - MANRESA
Dissabte 29 | 19.15 h | Mpal. Camí del Mig

                FORA
HANDBOL Plata Femenina
SANT QUIRZE - JH MATARÓ
Dissabte 29 | 19.30 h | Pav. Sant Quirze Vallès

BÀSQUET Lliga Catalana Fem. LF-2
MAT. PARC BOET - LIMA HORTA
Dissabte 29 | 18 h | Prat de Llobregat

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1541 | 2A ÈPOCA 

Telèfon: 937 907 098 
Fax: 937 554 106

redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com

Redacció: Josep Gomà 
Disseny: Joan Guillén
Col·laboren: Daniel Ferrer 
(fotos), Àlex Gomà, Jordi Gomà 
i els serveis dels clubs.

Edita: El Tot Mataró S.L.

el Esporttot
Judy Jones
Mataró Parc Boet
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30 JOVENTUT MATARÓ

22 MISLATA

JOVENTUT MATARÓ: Lídia Bentkib, 
Noemí Pérez i Laia Argelich porteres; Ona 
Muñoz (8), Clara Poo (6), Sandra Fargas 
(7), Saray Romero (6), Alisa Forné (2), 
Zara Verdugo (1), Sara Ruiz, Maria Murillo, 
Irene Hernàndez, Isa Latorre, Marina 
Seda, Sara Muniesa.
PARCIALS CADA 5': 1-3, 3-4, 7-6, 8-9, 
11-9, 13-10 descans; 16-11, 20-14, 23-15, 26-18, 
28-19, 30-22.

21 BM LA ROCA

30 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Quico Sola, Bassory Tandian, 
Dani Torvisco (porters); Pablo Vela (2), Manel 
Núñez (1), Jaume Pujol (5), Jan Bonamusa 
(2), Dani Aguilera (2), Oriol Vaqué (5), Sergi 
Fuster (3), Oriol Prat, Bernat Muñoz (4), 
Max Ansón (1), Berenguer Chiva (1), Bernat 
Bonamusa (4), Javier Gonzàlez.
PARCIALS CADA 5': 3-2, 3-6, 4-9, 5-10, 
7-13, 9-16 descans; 10-18, 10-21, 12-23, 13-26, 
18-28,  21-30.

Les valencianes no poden re-
petir la victòria de l'any passat

El femení del Joventut va aconseguir 
la segona victòria del campionat i 
es manté en el grup capdavanter 
de Plata. El partit no va començar 
bé (0-3), però això no va desmuntar 
l'equip local, que aviat va empatar 
el matx, que es va mantenir igualat 
fins prop del descans.

Un parcial de 5-0 va obrir un forat 
important poc abans de la represa 
(16-10) i a partir d'aquell moment 
l'atac local va perforar amb facilitat 

En queden quatre a dalt
1a jornada (22/23 setembre)
OAR Gràcia - Sant Quirze ................22-30
JH MATARÓ  - Mislata .......................30-22
Agustinos Alic. - Puig d'en Valls ... 27-27
Sant Joan Despí - Lleidatana ........ 27-23
Sant Vicenç - Dominicos ..................22-21
Amposta - Elda...................................20-23
La Roca - Benidorm ...........................19-27 

Classificació 
Benidorm, Sant Quirze, JH MATARÓ, Elda 
4, Sant Joan Despí, La Roca, Lleidatana, 
Mislata, Sant Vicenç 2; Agustinos Alicante 
i Puig d'en Valls 1, OAR Gràcia, Amposta, 
Dominicos Zaragoza, 0. 

Desplaçament a Sant Quirze
Dissabte (19.30 h) el JH Mataró visita la 
pista del Sant Quirze, l'altre equip català 
que ha sumat dues victòries en els dos 
partits jugats.
La temporada passada les vallesanes 
van guanyar per un ajustat 20-19 i fa 
dues temporades, quan els dos equips 
jugaven a Lliga Catalana, el partit va 
acabar amb empat a 33 gols.

El Joventut Mataró és 
el primer líder 

1a jornada (22 setembre)
OAR Gràcia - Sant Cugat .................29-25
Sant Joan Despí - Sarrià ................. 24-32
Poblenou - Esplugues  .....................23-29
Sant Vicenç- Palautordera .............25-28
Salle Bonanova - Granollers B ..........sus.
La Roca - JH MATARÓ ....................... 21-30
Sant Quirze- S. Esteve Palaut. ...... 30-25
Sesrovires- Montcada ......................28-27

Classificació
JH MATARÓ, Sarrià, Esplugues, Sant Quir-
ze, OAR Gràcia, Palautordera, Sesrovires 
2; Granollers B, Bonanova, Montcada, 
Sant Vicenç, Sant Cugat, Sant Esteve 
Palautordera, Poblenou, Sant Joan Despí 
i La Roca 0.

Visita del Poblenou
El dissabte a les 18 hores primer partit 
de la temporada a casa amb visita d'un 
equip recent ascendit, que no visita 
el Pavelló Teresa Maria Roca des de la 
temporada 2008-09 a Lliga Catalana. La 
victòria va ser local per 38-27.

Mostra de potencial davant el 
Mislata per seguir a dalt

L'equip del Joventut va començar 
de forma explosiva la lliga guanyant 
a la pista del BM La Roca, on no-
més havia guanyat una vegada, fa 
14 temporades. 

L'equip local va sortir fort, però 
el Joventut plantava cara (3-2). A 
partir d'aquí la defensa i la porteria 
mataronina van abaixar la persiana 
i amb gran eficàcia d'atac va fer un 

parcial de 0-5, que ja va tenyir el 
partit de color mataroní. A l'equip 
local li van començar a  agafar ner-
vis i al descans perdia de set (9-16). 

A la represa, el partit va ser un 
festival de l'equip mataroní, que va 
arribar a dominar de tretze quan 
s'havien jugat 43 minuts (10-23). Va 
haver-hi relaxament, però el triomf va 
ser suficient per ser el primer líder.

la defensa rival i la diferència va ar-
ribar a ser de 10 gols (28-18), per 
acabar guanyant còmodament.

Triomf espectacular a la Roca

PLATA ESTATAL 
FEMENINA

1a Estatal Masc.

Gran partit de Sola. | J.VILAS-CATHANDBOL

Gran partit d'Ona Muñoz. | D. FERRER

www.eltotesport.com |  P. 3HANDBOL
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Victòria contundent. | BOET

Va superar per 19 punts 
l'Olivar saragossà en un 
Pavelló Eusebi Millan 
entregat

Gran ambient al Pavelló Eusebi 
Millán per viure la primera jornada 
de la Lliga EBA en la qual l'equip del 
Mataró Parc Boet va superar de for-
ma molt solvent l'Olivar de Zaragoza 
per dinou punts de diferència. La 
victòria es va forjar en un especta-
cular primer quart on l'equip taronja 
va tenir un gran encert en el llança-
ment i gran intensitat en defensa.

Tot i una tímida reacció visitant a 
l'equador, en el darrer quart l'equip 
del Boet va tornar a tancar la de-
fensa i va obrir el marcador fins 
als +19 punts finals. 

94 MATARÓ PARC BOET

75 OLIVAR ZARAGOZA

MATARÓ PARC BOET:  Puig (11), Merino 
(1), De Pree (13), Aza (9), Francisco (8), 
Ros (6), Duran, Tato (4), Tuxford (2), Rubio 
(22), Forcada (6), Moore (12).

PARCIALS: 28-16, 25-23, 20-20, 21-16.

A dues cistelles de l'Igualada

El desencert en els tirs lliures 
acaba condemnant el Feimat 
contra un dels favorits

Derrota a casa en el primer partit 
del UE Mataró Feimat en lliga EBA. 
Se sabia que l’Igualada era un dels 
reptes més difícils i un dels rivals 
més temibles del grup però els lo-
cals es van posar les piles i va estar 

trepitjant-li els talons al rival du-
rant tot el joc. Els mataronins van 
perdre per escassos punts els tres 
primers quarts, però van recuperar 
el terreny durant l'últim temps i 
va aconseguir igualar marcadors.

El resultat va portar als tirs lliures 
d’un final de partit marcat per les 
personals. Sense encert, els grocs 
es van quedar a dues cistelles.

LLIGA EBA 
Grup C

La bona defensa 
converteix el Quart 
gironí en líder
1a jornada (22 i 23 de setembre)
M. PARC BOET - Olivar  .....................94-75
Esparreguera - Quart ........................51-73
Cornellà - Tarragona ....................... 62-80
Salou - Castellbisbal .........................76-67
Martorell - Valls .................................68-73
MATARÓ FEIMAT - Igualada ............. 67-72
Calvià - Salt ........................................84-99

Classificació 
Quart, MATARÓ PARC BOET, Tarragona, 
Salt, Salou, Igualada i Valls, 2 punts; 
Martorell, MATARÓ FEIMAT, Castellbisbal, 
Calvià, Cornellà, Olivar i Esparreguera 
1 punts. 

2a Jornada (29 i 30 d'octubre)
Els dos equips mataronins juguen lluny 
de la capital del Maresme en un doble 
desplaçament complicat. El Mataró 
Feimat es desplaça dissabte a les 18h 
a la capital de l'Alt Camp per intentar 
assaltar la pista del Valls, que històri-
cament és un equip que sap defensar 
bé els seus partits a casa. Pel que fa al 
Mataró Parc Boet serà diumenge a la 
també complicada a la pista del CB Salt, 
a les 17h, en un partit entre dos equips 
que venen de guanyar. La capacitat de 
guanyar també fora de casa marcarà 
l'evolució dels dos equips en el decurs 
d'aquesta EBA acabada de començar. 

67 MATARÓ FEIMAT

72 IGUALADA

MATARÓ FEIMAT: Solé (9), Viñallonga 
(4), Cabrera (7), Rodríguez (3), Ventura 
(3), Juanola, Ariño (10), Romero (6), Tardio 
(3), Estany (2), Toure (9), Traver (11).

PARCIALS: 17-20, 16-15, 12-20, 22-17.

Va faltar un xic | Daniel Ferrer

Gran victòria en l'arrencada 
de la Lliga EBA

Dojo
Cervantes

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

ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat
KRAV MAGA!
Sistema de defensa 
personal que no 
necessita
experiència prèvia.
Característic per la 
seva gran eficàcia en 
situacions extremes

el Esporttot BÀSQUET
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LLIGA CATAL. 
de Lliga Fem. 2

Barça, Horta i Segle 
XXI i Boet accedeixen 
a la Final a 4

Final a Quatre
El Pavelló Joan Busquets del Prat de 
Llobregat acull, en plena celebració de 
la Festa Major de la localitat, una apas-
sionant Final a 4 de la Lliga Catalana 
del nivell Lliga Femenina 2. A més de les 
mataronines de la samarreta taronja 
el CBS Barça, l'Horta i el Segle XXI han 
aconseguit disputar-se aquest títol pel 
sistema del KO.

Dissabte i diumenge, 
la Final a 4 de Lliga 
Catalana-LL.Fem.2
Dissabte - Semifinals:
Horta - MATARÓ PARC BOET ................18h
Barça CBS - Segle XXI..........................20h

Diumenge:
Tercer i quart lloc ........................... 15:30h
FINAL ................................................... 17:30h

Sis equips amb ple de 
victòries

2a jornada (22 i 23 de setembre)
Viladecans - Roser  ...........................77-42
Hospitalet - Gramanet .................... 59-48
Lleida - Sant Fruitós ..........................72-41
Banyoles - GRESS PLATGES ............ 64-57
Sant Adrià - GEIEG ............................ 55-69
Grup Barna - Tarragona.................. 59-47
Terrassa - Igualada .......................... 58-64
Almeda - Les Corts .......................... 68-39

Classificació 
Viladecans, Lleida, Almeda, Hospitalet, 
Girona i Grup Barna 4 punts; Igualada, 
Banyoles, Sant Adrià i Les Corts, 3; GRESS 
PLATGES MATARÓ, Tarragona, Gramenet, 
Terrassa, Roser i Sant Fruitós, 2. 

2a Jornada (29 i 30 d'octubre)
El Gress Platges de Mataró ha de buscar 
el primer triomf a casa dissabte (19:30h) 
contra el Sant Adrià.  El suport de l'afició 
ha d'ajudar l'equip a assolir-ho. 

- Grup C - B

Pas ferm a la final | d.ferrer

L'equip femení del Mataró Parc 
Boet va obtenir el dissabte la clas-
sificació per a la Final a Quatre de 
la Lliga Catalana LF-2. Havia per-
dut en l'anada de la fase prèvia 
Cerdanyola per 57-54, però en la 
tornada al Millan va fer un gran par-
tit per aixafar el seu rival per 74-51.

L'equip de Jordi Vizcaíno va 
fer un espectacular inici de partit 

situant el marcador en 16-8 als 5 
minuts. Les visitants van ajustar el 
marcador al final del primer quart 
fins a quatre punts de diferència 
(21-17). 

Però la sortida local en el segon 
quart, amb Judy Jones imperial, 
va tornar a ser explosiva i amb un 
parcial de 15-2, van obrir un forat 
ja considerable. Una nova reacció 
visitant va portar la diferència al 
descans prop de la barrera psicolò-
gica dels 10 punts (38-27). Però en 
el tercer quart una altra embranzida 
de l'equip taronja ja va portar la dife-
rència als 20 punts i les vallesanes ja 
van abaixar els braços, rendint-se a 
l'evidència a la superioritat del Boet.

52 LLEIDA

44 GRESS P. DE MATARÓ 

GRESS P. DE MATARÓ: Elworth (3), 
Cuní, Balmes (2), Murat (2), Domènech (2), 
Coll (5), Magriñà (14), Cobo (6), Molina (6), 
Martínez, Solé (17).

PARCIALS: 22-7, 20-15, 9-11, 13-24.

Segona derrota enllaçada 

Derrota a Lleida. | ARXIU

El Gress Platges Mataró va enllaçar 
diumenge la seva segona derrota a 
Copa Catalunya a casa el Bencriada 
de Banyoles. L'equip es va enfonsar 
en terres de l'Estany de bones a pri-
meres amb un parcial contundent. 

El marge anava a més amb un 
Banyoles que dominava el joc i di-
buixava una gran diferència en el 

74 MATARÓ PARC BOET

51  CERDANYOLA

MATARÓ PARC BOET: Latorre, Llobet 
(5), Jones (31), Claret (12), Ruano (10), 
Gibert (2), Diao (2), Frommelt (6), Massuet 
(6) i Timoner.

PARCIALS: 21-17, 18-10, 23-14, 13-10

Ja són a la Final a Quatre

resultat que les mataronines van 
intentar remuntar durant la resta 
del partit. El Gress va aconseguir 
empatar marcadors guanyant el ter-
cer i el quart parcial. Les jugadores 
van retallar distància aprofitant el 
relaxament de les locals, però no va 
ser suficient per guanyar un partit 
de clar signe contrari.

www.eltotesport.com |  P. 5BÀSQUET
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12  CN BARCELONA

10 QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich (1), Pol Daura, Pitu Puig, 
Víctor Fernàndez, Marc Corbalán, Lluc 
Bertran (1), Edu Mínguez, Àlex Codina 
(2), George Ford, Pol Barbena (1), Max 
Casabella, Germán Yáñez (1), Xavi 
Casabella (ps).

PARCIALS: 2-1, 2-1, 1-2, 2-3. Penals: 5-3.

SUPERCOPA EST.
MASCULINA

El divendres dia 21 el Quadis CN 
Mataró va disputar els quarts de 
final de la Supercopa i va caure 
derrotat a la tanda de penals da-
vant el Club Natació Barcelona a 
la Nova Escullera. 

A diferència del que havia pas-
sat, pocs dies abans, en aquell ma-
teix escenari a la Copa Catalunya, 
l'equip de Beto Fernàndez no va 
tenir sort amb aquesta mena de 
cara o creu que són els llançaments 
de penal. 

El Barceloneta guanya 
un altre títol
Quarts de final
CN Barcelona - QUADIS CNM ...........12-10
Sabadell - Sant Andreu.....................15-13

Semifinals
CN Barcelona - Barceloneta ..............5-11
Sabadell - Terrassa .............................. 6-8

Final
Barceloneta - Terrassa ...................... 13-6

Quart títol consecutiu i 14è absolut 
per al Barceloneta en les 18 edicions 
celebrades d'aquesta competició. Una 
mostra més del domini total d'aquest 
equip a escala estatal.

El Quadis cau als penals en els 
quarts de final de la Supercopa

Una imatge del partit de Copa Cat. | D.FERRER

El Quadis va fer un gran partit 
a la Nova Escullera

Abans el Quadis, en què debu-
tava l'australià George Ford, havia 
fet un gran partit i havia tret un 
gran empat a 7 gols, després d'un 
partit d'alta intensitat i de molt de 

nivell en defensa per part de tots 
dos equips.

Els dos primers quarts van ser 
favorables als locals i al descans 
el marcador estava en un 4-2 des-
favorable. A la represa va millorar 
l'atac mataroní i amb dos parcials 
favorables es va igualar el marca-
dor, que va portar la classificació a 
la tanda de penals, on va sentenciar 
una aturada de Lorrio a Bertran.

Triomf a la piscina coberta del CN Mataró | D. F.

La Sirena  passa a semifinals de Copa Catalunya

La Sirena CN Mataró es va classifi-
car el divendres 21 per a la final a 
quatre de la Copa Catalunya, que es 
disputarà els dies 6 i 7 d'octubre a 
Girona i on tindrà el CN Sant Andreu 
com a rival a semifinals.

Després d'haver guanyat dijous 
a Rubí per 14-18, l'equip del Centre 
va tornar a guanyar per quatre gols 

de diferència (21-17) en partit jugat 
a la piscina coberta del Complex 
Joan Serra. Els parcials van ser 
de 7-4, 7-3, 4-6 i 3-4. Com es pot 
veure al descans, l'equip local do-
minava per 14-7. Després, aprofitant 
que les dues jugadores dels EUA 
fitxades (la portera Stone i la boia 
Games) encara no s’han incorporat, 

es van fer moltes rotacions perquè 
juguessin les jugadores més joves 
de l’equip, com Cris Nogués (15 
anys) o Queralt Bertran (14 anys).

Durant la setmana es decideix 
la Supercopa  
El proper compromís de La Sirena 
CN Mataró era el dimecres 26, a Can 
Llong, a Sabadell, on s'enfrontava en 
el primer gran duel de la temporada 
contra el CN Sabadell en la semifinal 
de la Supercopa estatal. En el mo-
ment de tancar l'edició no podem 
donar el resultat. L'altra la jugaven 
Sant Andreu i Terrassa. La final es 
jugarà el diumenge 30 a València.

el Esporttot WATERPOLO
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fes-te soci ara 
i tindràs la matrícula gratuïta!

més informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.cat

ÚLTIMA SETMANA! Promoció vàlida fins al 30 de setembre

piscina olímpica (50m)  
exterior climatitzada 

zona relax i solàrium amb 
accés directe a la platja 

2 piscines 25m cobertes  
i piscina d’esbarjo exterior 

activitats dirigides 
zumba, ciclo-indoor, pilates, ioga, 

aiguagim, circuit tàbata, estiraments, 
GAC, TTC, tonificació, circuit sènior...  

gimnàs amb equipament d’alta 
qualitat (cardio i musculació)  
i monitors qualificats

pista poliesportiva, sauna,  
pista d’esquaix, pavelló cobert...

nou grup de tècnica  
de runnning

natació per a  
embarassades

novetats!

Som el ‘centre’ 

del teu esport
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GRAN OFERTA!
Piedra natural
10x40cm
para aplacar

16,45€/m2

26,35€/m2

Ahora sólo

Antes

para aplacarpara aplacar

/m2/m2/m2/m2/m2/m2/m2

Negro

Óxido

2P GRESS ARGENTONA 1836.indd   2 26/9/18   12:58



PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O

También disponible en antideslizante 

OFERTA!

OFERTA!

Porcelánico
imitación madera
120x23cm, rectifi cado
1ª calidad

Porcelánico
imitación madera
22,5x90cm

Myrcella  Grey

Kelm Haya

13,95€/m2

Por sólo

120x23cm, rectifi cado120x23cm, rectifi cado

Por sóloPor sólo

9,95€/m2

Por sólo

Haya

Gris

Roble
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Una mútua Happyvet valorada en 
205 euros per al gos i 173 euros per al gat

Per gentilesa de:

HOSPITAL VETERINARI
DEL MARESME

Mascotes
www.totmataro.cat/tot-mascotes-mataro

#totmascotes
CONCURS

lola_lebrel

albinsfg

"¡Lista para el fresquibiris!

Autumm is comming"

"The Coco’s roar 
sounds like RAWR"

Consulta les fotografi es participants a: www.totmataro.cat/totmascotes

GOS

GAT

TOT MASCOTES PREMIS 1836.indd   1 26/09/2018   16:28



3A NACIONAL
GRUP 1
L'Arenys de Munt 
comença guanyant a 
domicili
1a jornada (22 i 23 de setembre)
Jesús i Maria - Montsant ....................6-2
Vilaseca - VILASSAR .............................2-2
Gràcia - ARENYS DE MUNT ................. 3-4
Vacarisses - Floresta ........................... 2-4
Ripollet - Arrahona ............................... 8-1
Sant Cugat - Arrels ................................1-2
PREMIÀ - SPALL MATARÓ .....................5-2
Montcada - Esparreguera .................. 3-4

Classificació 
Jesus Maria, PREMIÀ, Floresta, ARENYS 
DE MUNT, Esparreguera i Arrels, 3; 
Vilaseca i SANT JOAN VILASSAR, 1; Gràcia, 
Montcada, Sant Cugat, Vacarrisses, 
SPALL CIUTAT DE MATARÓ, Montsant i 
Arrahona, 0.

2a jornada (30 de setembre)
SPALL MATARÓ - Sant Cugat........... 12:30

5  PREMIÀ DE MAR

2  SPALL CFS MATARÓ

SPALL CFS MATARÓ: Pol Piñol, Adrian 
De Gea, Javier Capilla, Carlos Guarnido, 
Abderrahim El Merrouni, Lluis Macias, 
Adria Dorca, Abel Rangel i Pol Aledo.

safata de plata als premianencs i 
un minut després els locals feien el 
2-1, que deixava un pel aixafats als 
groc i negres. Dos gols més abans 
d'acabar la primera part deixaven 
un resultat difícil de remuntar pels 
mataronins que tot i tenir ocasions 
per marcar no aconseguien fer pu-
jar els gols al marcador, i el Premià 
no es va deixar sorprendre.

Segona victòria consecutiva del 
Futsal Aliança, en aquesta ocasió a 
Segorbe. Els mataronins van supe-
rar en joc i sobretot en efectivitat 
davant la porteria el Viveros Mas 
de Valero. El domini de l’electrònic 
va ser total fins al 5-9 final, que 
dona fe de l’espectacularitat i el 
joc d’anada i tornada que va poder 
veure un pavelló, cal dir-ho, ple fins 
a la bandera. 

Una de les claus va ser la ràpida 
reacció dels mataronins al primer 
gol dels locals. Fent gala d’una gran 
velocitat al contraatac es va capgirar 

El contraatac dona la segona 
victòria seguida

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
Triple empat 
al capdavant
2a jornada (29 i 30 d'octubre)
Segorbe- ALIANÇA MATARÓ ................5-9
Hospitalet- Manresa ..............................1-4
Escola Pia-La Unión ............................... 2-1
Santa Coloma-Sabadell ....................... 5-7
Barceloneta-Castelldefels ..................4-4
Salou-Lleida ...........................................10-3
Pallejà-Canet ......................................... 13-2
Terrassa-Cerdanyola ............................ 2-2

Classificació 
Sabadell, Manresa i ALIANÇA MATARÓ 
6; Castelldefels 4; Pallejà, Salou, 
L'Hospitalet, Lleida, Escola Pia i CANET 
3; Cerdanyola 2; Barceloneta, Segorbe, 
Ciutat de Terrassa, La Unión i Santa 
Coloma 1. 

3a jornada (29 i 30 de setembre)
El Futsal Aliança Mataró rep aquest 
dissabte al pavelló Teresa Maria Roca 
(a les 16h) un Ciutat de Terrassa que 
sembla una víctima propiciatòria per 
mantenir-se al grup capdavanter de la 
categoria.

El Premià s'endú altre cop el derbi 
amb l'SPALL

Un moment del partit | laveudelaplana

Derrota de L'SPALL. | ARXIU

Primer partit de lliga de l'SPALL 
Ciutat de Mataró a la nova tem-
porada a 3a Nacional i primera 
derrota. Els de Joan Serra van co-
mençar guanyant però una jugada 
desafortunada, donava el gol en 

el partit i després de l’1-2 ja no es va 
perdre el domini ni del resultat ni 
del joc. Al final de la primera part 
també va emergir la figura d'Isaac 
Fernández a la porteria mataronina. 
A la segona, un Futsal Aliança va 
ser especialment cruel a l’hora de 
sentenciar a la contra. 

5  SEGORBE

9  FUTSAL ALIANÇA

ALIANÇA MATARÓ: Isaac Fernàndez i 
Francesc 'Paco' Parés, porters: Alejandro 
Del Barco (2), Miquel Soler, Llibert Canal, 
Oriol López (1), Azhar  Chiheb, Joel Ciscar 
(1), Pol Tolrà (1), Rafael Berlanga, Alejandro 
Medina (2), Mahamadu Ceesay (1)

www.eltotesport.com |  P. 7FUTBOL SALA
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1   MONTCADA

4   CE MATARÓ

CE MATARÓ:  Pol, Kiku, Dani, Adrián, 
Aitor Vàzquez, Sergi (Isma 68'), Marc 
Pascual (Peque 55'), Aleix Cirera (Aitor 
68'), Toni Muñoz (Guillem Creus 55'), 
Pedro i Kique (Parri 68').
GOLS: 22' KIQUE (0-1), 43' AITOR VÀZ-
QUEZ (0-2); 46' PEDRO (0-3), 51' PEDRO 
(0-4); 65' Castellanos (1-4).

SEGONA
CATALANA

El Mataró va ser molt superi-
or a un equip que també havia 
guanyat els seus tres partits

El CE Mataró va demostrar a 
Montcada que va a totes en aquest 
campionat de 2a Catalana i ja és 
líder solitari. Va golejar un equip 
que fins ara, igual que l'equip groc-
i-negre, havia guanyat els tres par-
tits disputats. D'aquesta manera 
completa un inici de campionat amb 
quatre triomfs seguits, cosa que 
l'equip groc-i-negre no feia des de 
la temporada 1993-94 a Preferent 
de la mà de Miquel Corominas. 

Després dels minuts de tempteig, 
el Mataró va donar el primer avís i 
Toni Muñoz va posar a prova Cesc 
de Bode, l'exporter groc-i-negre, 
en una rematada a boca de canó. 
Però als 22' Kique no va perdonar 
i a la sortida d'una falta lateral, en 
jugada d'estratègia, va superar el 

Mataró, líder solitari

4a jornada (22/23 setembre)

Young Talent - Canyelles ........................... 1-1
Europa B - Molletense ...............................0-1
Montcada - CE MATARÓ .............................1-4
Mollet - LLefià .............................................1-4
Sant Andreu At.- Pubilla Casas ............. 4-2
Turó Peira - PREMIÀ DE MAR .................... 1-1
Singuerlín - SANT POL ..............................2-0
Valldoreix - Parc .......................................... 1-1
Sarrià - Besòs BV ....................................... 3-3

Classificació 
CE MATARÓ 12; Turó Peira 10; Montcada 
9; Singuerlín, Sant Andreu At. 8;  Llefià 7; 
Molletense 6; Parc, Valldoreix 5; Pubilla 
Casas, Europa B, Young Talent Badalona 
Sud, Besòs BV 4; PREMIÀ DE MAR, Sarrià 
3; SANT POL 2; Mollet i Canyelles 1.

5a jornada (29/30 setembre)
CE MATARÓ - Sarrià  (DG 17 h)
SANT POL - Turó Peira  (DG 12 h)
PREMIÀ DE MAR - Valldoreix  (DG 12 h)
El Mataró rep el Sarrià
El Mataró busca la cinquena victòria se-
guida contra un equip que la temporada 
passada va donar l'estocada al possible 
ascens guanyant aquí per 1-2 quan 
faltaven 4 jornades per al final. 
Anteriorment, dues visites més amb 
mínimes victòries locals.

Tercer empat consecutiu
L'equip juvenil del CE Mataró va tornar 
a empatar sense gols, i ja és el tercer 
seguit, al camp del Bellvitge. L'equip es 
manté imbatut en 7è lloc amb 9 punts.
Dissabte a les 16.30 hores rep el Cornellà 
B.

L'Argentona és a la cua
L'Argentona va perdre per 1-0 a la 
Jonquera i continua a la cua amb un 
sol punt. 
El Vilassar de Mar va guanyar per 4-2 el 
Llagostera B i es manté imbatut a dos 
punts del líder, el Manlleu.
Aquest dissabte a les 17 hores, 
l'Argentona rep el Lloret buscant la pri-
mera victòria i el Vilassar juga al camp 
del líder diumenge a les 17 hores.

Feia 25 anys que no es veia un inici 
de lliga com aquest del CE Mataró

Gran partit a Montcada | @ce_mataro

porter montcadenc amb un mag-
nífic xut creuat. 

A partir de llavors el Mataró va 
trobar més espais i Aitor Vàzquez, 
ja prop del descans, va fer el segon. 

Quan només feia 16 segons de 
la represa, Pedro va fer pujar el 
0-3 al marcador i poc després va 
repetir per posar el 0-4. 

L'equip groc-i-negre es va rela-
xar i el Montcada va poder fer el 
gol de l'honor. En els minuts finals 
van dominar però la defensa del 
Mataró va estar segura.

1a Catalana

Lliga Nac. juvenil

El juvenil femení de la UD Cirera va debutar a la 1a Divisió Catalana ni més ni menys 
que contra el FC Barcelona. Van perdre per 0-7, però donant sempre la cara i mante-
nint l’empat a zero fins al minut 35. A partir d'ara s’ha d’esperar que tot serà més fàcil.
Van jugar: Georgina Sala, Laia Urrea, Júlia Morell, Ariadna Recio, Marta Masferrer, Laia 
Martí, Andrea Salmerón, Leyre Moller, Ingrid Sànchez, Sílvia Trujillo, Mireia Bagué, 
Noèlia Martín, Irene Gonzàlez, Carla Baeza,

el Esporttot FUTBOL
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2  UD MOLINOS

1  PLA D'EN BOET

MOLINOS:  Ramos, Keita, Cano (Artero 
85’), Hèctor (Roca 78’), Sergio López, 
Chamarro (Rubén 55’), Bustos (Óscar 
55’), Manrique, Aitor Moreno (Isra 75’), 
Batlle i Pereira.
PLA D'EN BOET: Moreno, Joel 
(Bermúdez 78’), Charro (Lluc 46’), 
Ordóñez, Carrasco, Valencia, Eric, Vela 
(Loukhiar 73’), Barris, Cortés (Alaghie 
46’) i Adama.

1  UD MATARONESA

3  UD CIRERA

MATARONESA:  Palomino, Moya, Mi-
guel, Hidalgo (Alex 63’), Cobos, Bofarull 
(Espín 78’), Carlos, Othman (Óscar 46’), 
Dembo, Palanco (Sissoko 84’), Marcelo.
CIRERA:  Toni, Cristian R. (Baba 80’), 
Karamba, Palau, Isaac, Juako (Oliva 
80’), Agus (Aleix 60’), Joel, Yustos, Izar  
(Frank 80’), Campaña (C.Flores 60’).

2  FUND. MONTGAT

3  CERDANYOLA AEiLL

CERDANYOLA AEiLL: Aitor, Àlex, Vale-
ro, Mosquera, Llop, Ricis, Mas, Delgado, 
Simón (Carmona 71’), Romero i León.

TERCERA
CATALANA

El primer derbi de la jornada va estar do-
minat per l’equip local, que es va avançar 
als 20’ amb gol de Pereira. Després hauria 
pogut augmentar l’avantatge però va to-
par amb una bona actuació del porter vi-
sitant, i al descans el marcador estava en 
un mínim 1-0. L'equip visitant va millorar a 
la represa i quan ja s'havia jugat un quart 
d’hora Valencia va empatar i va complicar 
les coses als blanc-i-blaus, que van acabar 
guanyant gràcies a un gol de penal trans-
format per Aitor Moreno.

L’equip montgatenc es va avançar amb 
un gol en fred, però l’equip vermell va 
reaccionar i Sergi Mas, de penal, i León 
van capgirar el marcador ràpidament. Els 
de Palanco van controlar la situació i a la 
segona part Aitor Romero va fer el gol de 
la tranquil·litat. Al final arribà el 2n local.

Cirera i Cerdanyola a 
un sol punt del líder

4a jornada (22/23 setembre)

MOLINOS - PLA D'EN BOET........................ 2-1
Lloreda - Premià Dalt ...............................3-0
Fund. Montgat - CERDANYOLA AEiLL .... 2-3
Santvicentí - Masnou At. ......................... 4-2
La Salut Badalona - Arenys Mar ............1-0
MATARONESA - CIRERA .............................. 1-3
Cabrils - Vilassar Dalt .............................. 2-4
Vilassar Mar B - Llavaneres ................... 2-2
Montsant - LA LLÀNTIA ............................ 2-4
Classificació 
LLavaneres 10; CIRERA, Santvicentí, 
CERDANYOLA, Vilassar Dalt 9; MOLINOS, 
Premià Dalt  i Vilassar B 7; PLA D'EN 
BOET, La Salut Badalona, Lloreda 6; 
MATARONESA, LA LLÀNTIA 4; Cabrils, 
Arenys Mar, Masnou At. 3; Montsant 
Peira, Fundació Montgat 1.

5a jornada (29/30 setembre)
Vilassar Dalt - CIRERA (DS 19h)
PLA D'EN BOET - Santvicentí (DS 17 h) 
CERDANYOLA AEiLL - La Salut  (DS 17h)
Premià Dalt - MOLINOS (DS 16 h)
LA LLÀNTIA - MATARONESA (DG 12:15 h)
Derbi a La Llàntia
Quatre equips juguen dissabte i l'únic 
derbi local de la jornada el tenim el diu-
menge a la Llàntia, amb enfrontament 
entre els dos equips mataronins més 
necessitats de punts ara mateix.

Molinos B és a dalt

2a jornada (22/23 setembre)

MATARÓ ATH. - MOLINOS B ................... 1-5
JUVESPORT - JUVENTUS ....................... 1-2
ROCAFONDA - Canet .............................. 2-3

Dominen la classificació Tiana, 
Alella, Canet ¡ Calella i Molinos B 
amb 6 punts. El Juventus té 3 punts, 
i Rocafonda, Juvesport i Mataró 
Athletic encara no han puntuat.

Aquest dissabte (18.45 h), derbis a Can 
Xalant, on el Juventus rep el Mataró 
Athletic, i a Vista Alegre, on el Molinos 
B rep el Rocafonda.

Molinos i Cirera guanyen els dos 
derbis mataronins de la jornada

El gol de la victòria del Molinos | D. F.

4a Catalana

2  MONTSANT

4  LA LLÀNTIA

LA LLÀNTIA: Lloret, Jerreh, Càmara 
(Guedes 82’), Yusupha (Andrada 68’), 
Sergio García (Saiku 46’), Ibu, Said 
(Ismael 78’), Alexis, Salvia, Llavero i 
Bertolín.

El segon derbi, jugat al Camí del Mig 
diumenge a la tarda, va ser un bon partit 
entre dos equips que sempre intenten fer 
bon futbol. Ritme alt a la primera part, 
amb gol inicial de Karamba i empat de 
Marcelo. A prop del descans, Izar va donar 
avantatge als cirerencs.
Cinc minuts després de l'inici de la segona 
part Karamba va rematar de cap un 
córner per fer el tercer. A poc a poc, els 
dos equips van anar notant l’esforç i els 
d’Antonio Gonzàlez van saber controlar bé 
la situació per aconseguir tres punts.

L’equip verd perdia 2-0, però va treure el 
millor de si mateix, i amb gols de Càmara i 
Ibu (a la 1a part) i de Saiku i Said de penal 
(a la 2a) van obtenir el primer triomf de la 
temporada.

www.eltotesport.com |  P. 9FUTBOL
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LLIGA NACIONAL 
CATALANA FEM.

Tres primers punts i 
reacció per anar esca-
lant llocs
2a jornada (23 de setembre)
Vilanova B - Voltregà B ............................9-6
Barberà - CH MATARÓ ................................1-4
Igualada - Jonquerenc ............................5-4
Bigues i Riells B - Vila-sana B ................. 3-1

Classificació grup B
Vilanova B, Bigues i Riells B i Igualada 
6; MATARÓ i Vila-sana B 3; Voltregà B, 
Jonquerenc i Barberà 0 punts.

Repeteixen fora de casa
Aquest diumenge a les 19 h, el Mataró 
buscarà la seva segona victòria 
consecutiva lluny de casa, en aquesta 
ocasió a la pista del Vila-sana B. L'equip 
lleidatà també va guanyar el Barberà en 
la primera jornada, però recordem que 
en els quatre darrers enfrontaments 
amb les mataronines –tots aquest 2018– 
sempre s'ha endut la victòria l'equip 
d'Albert Bou. A veure si amb els canvis a 
la plantilla el Mataró segueix demostrant 
la seva superioritat i pot sumar tres 
punts més que donin confiança a l'equip 
per tornar a ser a dalt.

Després d'ensopegar a casa 
en el primer partit, arriben els 
primers punts a la pista d'un 
debutant 

L'equip entrenat per Albert Bou, 
que la temporada passada va que-
dar-se a les portes de l'ascens, ne-
cessitava la victòria per començar 
a sumar i pujar a la classificació, 
tot i les novetats d'aquest any a la 
plantilla, per aspirar un any més 
a lluitar per tornar a l'OK Lliga. El 

Barberà, equip que va assolir l'as-
cens la temporada passada, va ser 
la primera víctima del CH Mataró 
aquesta temporada. 

El partit començava bé, amb un 
gol matiner per a les visitants grà-
cies a Milla, però després, tot i crear 
moltes ocasions, exhibint un bon 
joc, els gols no s'acabaven de ma-
terialitzar i arribava l'empat local. 
Tot i això, el Mataró va reaccionar 
abans del descans, i amb dos gols 
ben seguits de Soler i Fontdeglòria 
deixaven el partit gairebé sentenci-
at. A la represa, el domini visitant va 
ser constant, també creant molt de 
perill però amb tan sols un gol de 
Lleonart que suposava l'1-4 definitiu.

El primer triomf, fora de casa| arxiu

1  UEH BARBERÀ

4  CH MATARÓ

CH MATARÓ: Paula Lladó (p), Adriana 
Chiva, Marta Soler (1), Anna Fontde-
glòria (1), Laura Manzanares, Judith Mi-
lla (1), Aina Lleonart (1) i Eva Requena.

Primera victòria de la temporada 
per al CH Mataró

el Esporttot HOQUEI PATINS
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Des del Rugby Club Mataró 
fan una crida a les noies

Aquest dissabte a les 19:15 hores, 
el Municipal del Camí del Mig acull 
el primer partit oficial de la tempo-
rada de rugbi a la ciutat. El Rugby 
Club Mataró rep Manresa en partit 
de la fase prèvia per entrar a la 
màxima categoria catalana.

Dir també que el Rugby Club 
Mataró ha fet una crida a les no-
ies que vulguin participar en un 
equip femení d’aquest esport amb 
la imatge que encapçala aques-
ta notícia. Més informació a www.
rugbymataro.com.

Després del descens de 1a 
Estatal, buscaran estar a la 
zona alta

L’equip femení de voleibol del 
Club Volei Mataró torna a jugar 
a la 1a Catalana després del seu 
pas la temporada passada per la 
1a Estatal, d’on va acabar baixant. 
Comencen la lliga a Olot en un 
grup que es completa amb Lloret, 
Blume, Barberà, Prat, Vall Hebron, 
Barça CVB.

Gàlia Dvorak frega la medalla 
europea en dobles mixtos

En la prova individual va cau-
re en la 1a ronda i en dobles 
femenina ho va fer en la 2a

La mataronina Gàlia Dvorak va par-
ticipar en els Campionats d'Europa 
de Tennis Taula que s'estan dispu-
tant a Alacant.

Grans dobles mixtos
En la primera competició que va 
intervenir va quedar-se prop de la 
medalla, però es va quedar en els 
quarts de final en dobles mixtos, 
fent parella amb Álvaro Robles. 
Van superar la parella italiana 
Bobocica - Vivarelli en primera 
ronda per 3-1 i després als brità-
nics Pitchford - Ho en la segona 
per 3-2. Però en quarts de final 
van caure en cinc sets (2-3) davant 

el serbi Karakasevic i la lituana 
Paskauskiene, amb marcador de 
9-11, 9-11, 13-11, 12-10, i 4-11.

En la prova individual Gàlia 
Dvorak, que havia entrat directa-
ment al quadre gran, va perdre en 
la primera ronda davant l'austríaca 
Amelie Solja, que venia a la fase 
de grups, per 1-4 (5-11, 5-11, 12-10, 
8-11, 8-11).

En la prova de dobles, fent parella 
amb Maria Xiao, van derrotar les 
franceses Gansier - Zarif per 4-3 
en la ronda inicial i en la segona 
ronda es van trobar amb l'holan-
desa Li Jie i la polonesa Li Qian, 
una parella ben sorprenent per ser 
un campionat d'Europa, davant les 
quals no van tenir opcions perdent 
per un clar 0-4.

Comença la 
temporada de rugbi

El CV Mataró de nou 
a la 1a Catalana

L'equip de Triatló de Centre 
Natació Mataró el passat diumenge 
23 de setembre va estar present 
a l'espectacular competició de la 
Half de Menorca que es disputava 
en les distàncies de 1900 m, 90 
km i 21 km. El més destacat va 
ser Vicenç Castella que va acon-
seguir la 6a posició absoluta i 3r 
en el grup d’edat de 30-34 anys, 
amb un temps de 4:28:11.

Oriol Gili va estar també a un gran 
nivell entrant en el top 10 amb una 
7a posició amb un temps de 4:30:38 
i guanyant el grup d’edat de 35-
39 anys. Van completar l’equip del 
Centre Ivan Roca que va quedar el 
66è, Marc Rovira 67è i Victor Andrés 
165è. També va estar-hi Xavi Sierra 
que va sortir en la competició curta 
amb distàncies de 1000 m, 34 km i 
9 km  finalitzant el 108è amb 2:12:11.

www.eltotesport.com |  P. 11VARIS

Els triatletes del CN Mataró a la 
Half de Menorca
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El Rem Mataró es queda a les 
portes del doblet en llagut

L'equip femení, que havia 
guanyat la Lliga, va haver-se 
de conformar amb el 2n lloc 
en el Campionat de Catalunya

Lloret de Mar va acollir el Campionat 
de Catalunya de Llagut, amb parti-
cipació de quinze clubs catalans. El 
Club de Rem Mataró hi va participar 
amb les seves quatre tripulacions 
de competició, i amb l'equip feme-
ní buscant un doblet, que se li va 
escapar per poc. Els participants 
són els mateixos que competeixen 
a la Lliga, però aquesta prova és 
especial pel format de la competi-
ció, amb eliminatòries i repesques. 

Freguen el somni del doblet
Les sèniors es presentaven com les 
favorites de la jornada per guanyar 
el campionat. Després d'una tem-
porada on van liderar còmodament 
la lliga des de les primeres regates, 
la sort no va acompanyar a les ma-
taronines en la final, on des de la 
sortida van poder veure com Rem 
Badalona els va treure uns segons 
d'avantatge, que van mantenir-se 
durant tota la regata, aconseguint 

la victòria final i deixant a les de 
Mataró sense l'anhelat doblet.

La jornada de diumenge havia co-
mençat amb la repesca dels veterans, 
que van aconseguir classificar-se per 
la final A, on van aconseguir quedar 
en quarta posició en la classificació 
final. Les veteranes van fer una molt 
bona regata, guanyant la final B, i fent 
el tercer millor temps general. En el 
cas dels absoluts masculins, també 
en la final B, van liderar la regata 
durant els tres primers llargs; la re-
muntada que el Natació Badalona i el 
Nàutic Bétulo van fer en els darrers 
metres, però, els va portar al tercer 
lloc de la seva final, setè a la general.

Balanç final de la temporada
Amb aquesta competició finalitza la tem-
porada de rem de banc fix. El Rem Mataró 
ha aconseguit aquestes classificacions:
Absolut femení: Campiones de la Lliga 
catalana i Subcampiones de Catalunya
Veterà masculí: 4t lloc a la lliga i també 
4t al campionat
Veterà femení: 4t lloc a la lliga, 5è al 
Campionat
Absolut masculí: 8è lloc a la lliga, 7è al 
campionat.

Aquest dissabte Mataró 
acull la primera Regata 
'Posidònia a Rem'

Aquest dissabte dia 29 de setembre tindrà 
lloc a la Platja del Varador, entre les 10 i les 
14 hores, la primera regata lúdica Posidò-
nia a Rem. Organitzada per Posidònia 2021 
i el Club de Rem Mataró, la regata espera 
acollir una gran quantitat de clubs de rem 
tot el litoral català que vindran a la capital 
del Maresme a viure una jornada on el rem 
en llagut català serà el protagonista.
El Club de Rem Mataró ja compta amb més 
de 150 socis, dels quals més de 70 formen 
part dels equips lúdics, els quals competi-
ran a la regata amb tres tripulacions.
Posidònia 2021 (www.posidonia2021.org) 
és una iniciativa ambiental que té com 
a objectiu promoure la conservació i 
recuperació de la praderia de Posidonia i 
els fons marins de l’àrea protegida Costes 
del Maresme.

La tripulació sènior femenina durant la regata. FOTO: ALBERT CORTS

Dídac Vilà capità 
de l'Espanyol

El jugador mataroní Dídac Vilà sembla 
que aquesta temporada de la mà de Rubi 
està tenint la continuïtat i la sort que li 
havien mancat en anteriors temporades a 
les files del RCD Espanyol. De moment ha 
jugat tots els 540 minuts dels sis partits 
de lliga, en el lateral esquerre de l'equip 
blanc-i-blau. A més l'equip està obtenint 
bons resultats, sobretot al seu camp, on ha 
guanyat els tres partits disputats i encara 
no hi ha encaixat cap gol. Aquesta setmana, 
el mataroní va agafar el braçalet de capità 
en el triomf davant l'Eibar, en ser substituït 
Sergio Garcia.

el Esporttot REM / FUTBOL
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  Aquest diumenge a la tarda i 
vespre, Mataró recordarà el que 
va ser i va suposar l'1-O, amb una 
gran mobilització organitzada per 
la Plataforma 1 d'Octubre. Quatre 

La Plataforma 1 d'Octubre crida a mobilitzar-se per 
homenatjar el referèndum i reivindicar-ne el resultat

marxes recorreran les seus elec-
torals fi ns a la plaça Santa Anna, 
on es farà l’acte commemoratiu.
A partir de les 6 de la tarda es fa 
una crida a tots els mataronins a 

Quatre marxes recorden aquest 
diumenge l'1-O a Mataró

concentrar-se davant el seu col-
legi, on es llegirà un manifest. 
Al llarg de tota la ciutat, quatre 
marxes encapçalades per trac-
tors passaran a recollir tota la gent 
concentrada per anar a la plaça 
Santa Anna, on es farà l’acte cen-
tral commemoratiu.

Allà s'elaborarà un mural, acom-
panyat de música en directe, i a 
mesura que vagin arribant les di-
ferents marxes a la plaça Santa 
Anna, s’iniciarà l’acte central, en 
què, a través del recull de diferents 
testimonis i imatges, s’aniran re-
cordant tots els moments d'aque-
lla jornada.

Aquest acte, expliquen els orga-
nitzadors, "vol ser un homenatge 
a tots els que van fer possible l'1-O 
i, alhora, un acte de reivindicació 
de la democràcia".  | Red

Ciutat núm. 1836 del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2018

L'itinerari de les quatre marxes i una imatge de l'1-O a Mataró Arxiu 

Uneix-te a la generació que busca un nou concepte de mobilitat.

Driven by e-motion.

MOTORPRIM.  Av. del Maresme 71-73, Mataró - 937 576 378

ANYS

GARANTÍA
SENSE LÍMIT
DE QUILÒMETRES*

La garantia comercial de 5 anys sense límit de quilometratge oferta per Hyundai Motor España S.L.U als seus clients finals és només aplicable als vehicles Hyundai venuts 
originalment per la xarxa oficial de Hyundai, segons els termes i les condicions del passaport del servei. Hyundai ofereix una garantia de la bateria d’alt voltatge de 8 anys 
o 200.000 quilòmetres, el que succeeixi primer. Per ambdues garanties s’apliquen certes condicions i exclusions. Per obtenir informació detallada sobre aquests termes i 
exclusions, dirigeixi’s a la pàgina web de Hyundai o consulti en un concessionari Oficial Hyundai. 

Gamma Nou Hyundai IONIQ Híbrid: Emissions CO2 (g/km): 92. Consum mixt (l/100 km): 3,9. Xifres oficials de la UE de prova que representen un model amb 
finalitats comparatives i no sempre són representatives de tots els resultats de conducció. 

 3 versions, plug-in, híbrid i elèctric
 Gestió predictiva de l’energia
 Frenada automàtica d’emergència (AEB)

ntrol de creuer Intel·ligent (SSC)
Sensor d’angle mort

roid Auto

Hi ha una nova generació que, com tu, busca un nou concepte de mobilitat; una nova manera d’entendre la vida: la Generació IONIQ.
Ells saben que l’emoció, l’última tecnologia i la sostenibilitat ja poden viatjar juntes. Ja condueixen el nou Hyundai IONIQ. Un cotxe;
tres tecnologies elèctriques diferents: plug-in, híbrid i elèctric.
Ningú ho havia fet fins ara. I és que, com tu, la nova gamma IONIQ de Hyundai és única. Viu-la.
#GeneraciónIONIQ

C12 Ciutat 1-O.indd   1 26/09/2018   17:42



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

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

Mamma Mia!! Una y otra vez 18:00  20:15 (29, 30 set. i 1 oct.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Milla 22   18:30  20:30  22:30        [ds.-dc.] 16:15       

Un pequeño favor     18:00  20:15  22:30       [ds.-dc.] 16:00

El escándalo de Ted Kennedy  18:15  20:20       [ds.-dc.] 22:30  

Johnny English 18:15  20:30  22:30          [ds.-dc.] 16:15  

La aparición         [ds.-dc.] 16:00

Predator 22:40        [ds.-dc.] 16:00

Todos lo saben 18:00  20:10  22:30        [ds.-dc.] 16:00

Book Club 20:30

La monja 18:30  20:30  22:40        [ds.-dc.] 16:00

Yucatán  20:10        [dv. i dj.] 18:00          [ds.-dc.] 18:10

Alpha  22:30

Los increíbles  17:45

El mejor verano de mi vida  [dv. i dj.] 22:30        [ds.-dc.] 16:00

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

La gaviota 21:00 (29 set.)      19:00 (30 set.)      20:00 (01 oct.)  

¡Vaya bichos! 17:00 (29 i 30 set.) 

Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: ds., dg. i festius 
De dilluns a dimecres (1, 2 i 3 d'octubre) els horaris es 
poden veure alterats per la Festa del Cinema

Milla 22  16:00        [dv.-dg.+dj.] 12:15  18:10  20:20  00:40 

Un pequeño favor  19:00        

 [dv.-dg.+dj.] 12:00  16:30  21:30  00:00

El reino  [dv.-dg.+dj.] 12:00  16:15  19:00  21:45  00:30

Searching  16:00    [dv.-dg.+dj.] 12:10  18:15  20:30  22:45  01:00   

Johnny English 16:00         

 [dv.-dg.+dj.] 12:10  18:05  19:10  20:10  22:15  00:20           

Todos lo saben 16:15         [dv.-dg.+dj.] 12:00  19:00  21:45 

Predator 18:00        

 [dv.-dg.+dj.] 12:00  15:50  20:20  22:15  22:40  01:00       [dj.] 19:15 

Book Club [dv.-dg.+dj.] 18:15  20:30  22:45  01:00     [dv.+dj.] 16:00 

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

La monja 15:50  20:20      [dv.-dg.+dj.] 12:10  18:10  22:30  00:40 

Yucatán 19:15  22:00  [dv.-dg.+dj.]12:00  16:00 [dv.+dj.]12:00  16:30          

Alpha [dv.-dg.+dj.] 21:15  23:30 

Teen Titans Go  [ds.-dg.]12:15  17:00

Los increibles 2  [dv.-dg.+dj.] 18:20          [dv.+dj.] 17:45

Hotel Transilvania 3 [dv.-dg.+dj.] 12:15      [ds.-dg.+dl.-dc.] 17:00          

El mejor verano de mi vida [dv.-dg.+dj.] 16:15 

The equalizer 2            00:40       Mision imposible 23:30

Megalodon    [dv.-dg.+dj.] 21:00      Mentes poderosas 00 :30 

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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 La coproducció catalana Viaje 
al cuarto de una madre s'ha fet 
un lloc  a la secció New Directors 
del Festival de Cinema de Sant 
Sebastià. Celia Rico, debuta en el 
llargmetratge després del premiat 
curt Luisa no está en casa, i la de-
fineix com "una pel·lícula sobre la 
por i l'esperança de dues dones de 
generacions diferents unides per 
un vincle aparentment fort, però 
enormement fràgil". En paraules 
de Rico, un "joc d'absències" que 
condiciona la vida de totes dues i 
que, quan una de les dues surt del 
niu, els permet descobrir "qui són 
per separat" i arribar a estimar de 

Protagonisme català a Donostia

manera "més lliure".
La pel·lícula és un retrat íntim 

i familiar de l'amor maternofili-
al. Leonor (Anna Castillo) és una 
noia jove que vol marxar de casa 
però no s'atreveix a dir-ho a la 
seva mare. La seva mare, Estrella 
(Lola Dueñas), no vol que marxi, 
però alhora és incapaç de rete-
nir-la. Aquest és el principi d'una 
nova etapa en les seves vides, que 
farà tremolar els fonaments de 
la seva relació, un viatge en què 
descobriran qui poden arribar a 
ser per separat i "connectar-se 
amb qui està més a prop", se-
gons Rico. 

  

Pregunta de la setmana
En quin film nominat als Oscar va 
participar Josep Maria Pou?

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

Resposta del núm. 1834
"Jamón, jamón"

Guanyadors:
• Jesús Dominich Lorenzo
• Pere Codosal Jato

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

La intimista òpera prima de Celia Rico, 'Viaje al cuarto 
de una madre', es fa un lloc al Festival de Sant Sebastià 

núm. 1836 del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2018
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes núm. 1836 del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2018

EL REINO

Unes filtracions destapen les corrupte-
les d'una parella d'amics quan la seva 
vida política és més prometedora. La so-
lució davant l'escàndol és purgar-ne un 
dels dos per salvar l'altre. En Manuel és 
l'escollit però ell no es resigna a caure.
Direcció: Rodrigo Sorogoyen
Intèrprets: Antonio de la Torre,  Mónica 
López,  Josep Ma Pou,  Nacho Fresneda.
122 min.

SEARCHING

La desaparició sense deixar cap pista 
aparent de la seva filla aboca un pare a 
buscar-la a través de l'ordinador portàtil 
seu. Això el posa davant d'una pantalla i 
també davant de tota una vida i una sè-
rie de certeses que desconeixia. 
Direcció: Aneesh Chaganty.
Intèrprets:  John Cho,  Debra Messing,  
Joseph Lee,  Michelle La,  Sara Sohn
101 min.

UN PEQUEÑO FAVOR

El món dels bloggers acaba per coonec-
tar virtualment a dues noies que acaben 
per fer-se amigues. L'una desapareix 
sobtadament i l'altra ha d'acabar per fer 
de crossa del marit de la primera en la 
recerca de la seva companya.
Direcció: Paul Feig
Intèrprets: Blake Lively,  Anna Kendrick,  
Henry Golding,  Glenda Braganza.
117 min.

MILLA 22

Història d'acció a càrrec d'un experimen-
tat agent de la CIA que rep l'encàrrec 
perillós de fer un desplaçament de 22 
milles de distància acompanyant un fun-
cionari involucrat en un tema d'activitat 
nuclear il·legal. Res serà fàcil, com es 
pot esperar. 
Direcció: Peter Berg
Intèrprets: Mark Wahlberg,  John Malko-
vich,  Ronda Rousey,  Iko Uwais,  L. Cohan.
95 min.

EL REVERENDO

Un pastor evangèlic d'una església al 
nord de Nova York que va fer de capellà 
de l'exèrcit americà es troba amb un 
activista i la seva dona, embarassada. La 
trobada radicalitzarà el prevere, traumat 
com està per la mort del seu fill a la 
Guerra de l'Iraq. 
Direcció: Paul Schrader
Intèrprets: Ethan Hawke,  Amanda Se-
yfried,  Michael Gaston,  Victoria Hill.
108 min.

GIRL

Doble debut més que prometedor tant 
del director com del protagonista. La 
Lara és una noia de 15 anys nascuda en 
el cos d'un home i que fa front a això en 
la recerca del seu autèntic somni: ser 
una ballarina. Una història intensa de 
gran bellesa a la pantalla.
Direcció: Lukas Dhont
Intèrprets:  Victor Polster,  Valentijn 
Dhaenens,  Nele Hardiman.
100 min.. 
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Octubre és sinònim 
de cervesa 
a Alemanya
Gastronomia: Redacció

 El titular és enganyós per no dir directament in-
correcte lingüísticament. Octubre i cervesa no són 
sinònims encara que a Alemanya ho pugui semblar. 
I per contagi, a la resta del món. 

La festa d'octubre de Munic, en alemany Oktoberfest, 
són com les festes majors de Munic, a Baviera. Un prat 
de la ciutat s'omple d'atraccions, carpes i parades 
durant dues o tres setmanes i per allà hi vol passar 
absolutament tothom.

La festa inclou cançons i música tradicional, menjar 
típic de la cuina bavaresa, rues de carrosses deco-
rades amb fl ors i persones vestides amb els vestits 
tradicionals.

Oktoberfest

taulataulaA taulataulataulataula
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L'origen de la gran festa 
de la cervesa

L'origen d'aquesta festivitat cal buscar-lo 
en les noces del príncep hereu Lluís I de 
Baviera i la princesa Teresa de Saxònia-
Hildburghausen, que van tenir lloc el 12 d'oc-
tubre del 1810 a Munic i que van motivar la 
celebració de nombroses festes públiques i 
privades. Una d'elles va ser una carrera hí-
pica que va culminar amb un banquet regat 
amb vi i cervesa. Aquesta carrera es va fer 
cinc dies després de l'enllaç i acabaria con-
vertint-se en la primera edició de l'Oktober-
fest. L'èxit va ser tal que es va decidir repetir 
el festival l'any següent. No obstant això, els 
organitzadors van optar per avançar l'esde-
veniment al setembre, perquè la climatologia 
fos més agradable. Des de llavors, la festa 
només ha deixat de celebrar-se durant perío-
des de guerra o per causes de força major.

Des dels seus inicis, l'Oktoberfest es de-
senvolupa a la zona coneguda com a 

Theresienwiese o Wiesn (‘prat de Teresa’), un 
camp obert situat al costat del punt sobre el 
qual s'alçava l'antiga muralla de Munic. En les 
42 hectàrees d'extensió, l'àrea alberga tem-
poralment un gran parc d'atraccions i una 
quinzena d'enormes carpes, en les quals se 
serveixen les sis marques de cervesa històri-
ques de la ciutat: Spaten, Paulaner, Hofbräu, 
Hacker-Pschorr, Augustiner i Löwenbräu. Per 
cert, la beguda que se servirà en l'esdeve-
niment ha de ser produïda obligatòriament 
dins dels límits de Munic.

Cadascuna d'aquestes carpes pot acollir 
entre 5.000 i 10.000 persones. Així ma-
teix, totes disposen d'un escenari central on 
grups de música interpreten algunes can-
çons bavareses. A més de cervesa, també 
s'hi pot prendre refrescos sense alcohol, 
salsitxes i xucrut, així com altres plats típics 
d'Alemanya.

núm.1836 del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2018
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8 restaurants se 
sumen al distintiu 
“Aquí sí: fruita i salut”
La campanya la promou la Secretaria 
de Salut Pública de Catalunya del 
Departament de Salut de la Generalitat

 Vuit restaurants de Mataró han rebut el distintiu ofi -
cial del programa “Aquí sí: fruita i salut”, que promou 
el consum de fruita entre la ciutadania.  “Aquí sí: fruita 
i salut” és una iniciativa del Pla Interdepartamental 
i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP) per pro-
moure el consum de fruita fresca, variada, de qua-
litat i de proximitat en establiments de restauració i 
altres establiments d’alimentació (fruiteries, mercats, 
supermercats, hotels, etc.)

Els vuit establiments són: Restaurant El Gourmand, 
Restaurant La Cuina del Cel, Restaurant Som Terra, 
Bar-Cafeteria-Restaurant Montadito del Centre, 
Cafeteria-Restaurant el Nou Racó, Cafeteria-
Restaurant Vallveric, Bar Capgrossos i Restaurant-
Cafeteria TecnoCampus.

Consumir 5 racions de fruita i verdura al dia és una 
de les principals recomanacions per a una alimenta-
ció saludable. Per aconseguir-ho és molt important 

que la fruita fresca i de bona qualitat estigui molt 
accessible i pugui ser incorporada en tots els àpats 
diaris. La prova pilot duta a terme a Mataró ha inclòs 
la inspecció higienicosanitària dels establiments 
candidats, com a valor afegit al programa, per tal 
de verifi car que compleixen les condicions neces-
sàries per a evitar un possible risc per a la salut. Des 
de la secció de Salut, es pretén continuar la tasca 
d'informar i sensibilitzar com a agents promotors 
de salut en el sector restauració per aconseguir que 
altres establiments s'incoporin en aquest programa 
o en altres.

AA taula
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Ingredients

• 150 g de ceba

• 200 g de fajols

• 200 ml de beguda d’arròs

• 200 ml d’aigua

• 75 g de formatge de cabra

• 20 g d’oli d’oliva verge

• 1 cullerada de salsa de tamari amb oli d’oliva

• Sal

Elaboració

1. En una paella amb oli, escalfa lentament 
la ceba tallada a daus amb una mica de sal 
fins que estigui translúcida.

2. Afegeix els fajols, l’aigua i la beguda d’arròs 
al mateix cassó i cuina uns 20 minuts, fins 
que el líquid s’hagi evaporat completament.

3. Afegeix-hi el formatge tallat a daus petits i 
remena-ho tot bé.

4. Mulla’t les mans i fes les croquetes. 
Escalfa-les al forn amb una barreja feta 
d’oli i salsa de tamari.

5. Serveix les croquetes acompanyades d’una 
amanida de fulles verdes, brots i flors 
comestibles.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

CROQUETES AMB FORMATGE
DE CABRA

Croquetes amb formatge de cabra, una recepta 
amb la qual sorprendràs els teus convidats. El se-
cret d’aquestes croquetes és que estan elaborades 
amb fajols, un pseudocereal sense gluten amb un 
alt nivell de proteïnes. Es recomana especialment 
per guanyar energia i en moments en què el cos 
ens demana calor.

Aquesta recepta la va preparar la xef Mireia 
Anglada per l’e-book de celebració del primer ani-
versari de Terra Veritas, “Receptes per compartir”

Recepta patrocinada per: 

LA RECEPTALA RECEPTA
DEDE

19
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margablanch

guanya
el premi de
ca la ceci

"Pa de pessic de llimona"

rosaruizlorente3

guanya
el premi de
the open pizza

"Rico arroz de mi madre"

lacuinadegaudir

guanya
el premi de
Tasta tu

"I amb els bolets que sobren?"

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

CONCURS

#totataula
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orgiaculinaria

guanya
el premi de
la boheme

"Esqueixada de bacallà"

m.elena.a.a

guanya
el premi de
sushi ya

"Vegan breakfast"

gargarisa.ig308

guanya
el premi de
seis sentidos

"Plato de toda la vida"

lvienrose

guanya
el premi de
tubau

"Bizcochito de café"

núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

núm.1836 del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2018
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Opta a premis als establiments 
coŀ laboradors:

Aquesta setmana   
7 premis més!      

Participes cada setmana en el 

concurs i estàs segur que la teva 

foto és de les millors del 

#totataula?

Vols saber abans que ningú si has 

guanyat algun dels premis del Tot 

a Taula?

Entra els dijous al web 

www.totmataro.cat/totataula 

i sabràs abans que ningú qui són 

els guanyadors de la 

setmana anterior!

Les Thermomix no són un utensili més de cuina. És una 
màquina a qui alguns atribueixen fi ns i tot poders màgics, 
capaç de fer multitud de processos de cuina i que, per tant, 
facilita molt la vida a la persona que té la sort de tenir-la. 
És quasi llegendària i els seus usuaris més fi dels diran que 
per a ella no hi ha res impossible. Per incrementar aquesta 
fama, una bona ajuda serà aquesta web, Velocidadcuchara.
com, que es presenta com el primer bloc de receptes per 
a Thermomix i que té el valor afegit d'anar més enllà dels 
manuals i recollir les experiències a la cuina d'altres cuiners. 

La web recomanada:

velocidadcuchara.com

CONCURS

#totataula

AA taula
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Happy Food Trucks 
torna a Sant Pol 
de Mar
Per tercer any consecutiu, es podrà gaudir 
en aquest municipi del Maresme de les 
millors propostes de 'food-trucks', música 
en directe i activitats infantils

L’entrada al Happy Food 

Trucks de Sant Pol és 

gratuïta i podreu disposar de 

més de 300 places d’aparca-

ment també gratuïtes

 El festival itinerant de food-trucks aterrarà a Sant 
Pol de Mar el primer cap de setmana d’octubre al 
Parc del Litoral. Amb aquesta proposta d’oci, podreu 
degustar diferents especialitats vingudes d’arreu del 
món en un entorn immillorable i acompanyats de 
música en directe. 

La Happy Food Trucks de Sant Pol aplegarà, en un 
sol espai i durant tres dies, un total de set concerts i 
una sessió de deep-house que farà més interessant 
la vostra visita. 

Diferents especialitats
Pel que fa a la gastronomia, us espera una variada 
selecció de caravanes que oferiran les seves elabo-
racions culinàries. Trobareu especialitats argenti-
nes, mexicanes, entrepans, tapes, ous remenats i 
peix fregit, entre altres plats. Per fer-vos la jornada 
encara més atractiva també hi haurà showcooking 
i podreu participar en un concurs de picants on 
guanyareu premis.

El Market Star Things
El dissabte i el diumenge 6 i 7 
d’octubre, també hi haurà el 
Market Star Things, un espai 
on podreu adquirir les últimes 
tendències en moda i comple-
ments. Els nens també tindran 
un lloc destacat a la cita amb ac-
tivitats pensades especialment 
per a ells. 

AA taula
núm. 1836 del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2018
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Els costa parlar-ne. Hi ha por. Els 365 dies que han 
succeït aquella jornada de fa un any es noten. "Aquell 
dia es va fer un referèndum contra l'Estat; hi ha més 
de 1.000 investigats, ningú voldrà donar la cara", diu 
una de les persones que van formar part de l'en-
granatge de l'1-O mataroní. La por fa acte de pre-
sència en el primer aniversari d'aquella jornada de 
mobilització de la mateixa manera que va irrompre 
a primera hora d'aquell diumenge, quan van arribar 
les primeres notícies de càrregues policials a dife-
rents punts de Catalunya. A Mataró no hi va haver 
violència policial però sí que es va viure lògicament 
en tensió una jornada en què també contraris a la 
independència van anar a votar. En Juan és canari 
i era a la cua per votar a Santa Anna a mitja tar-
da. "Si ets periodista, no facis fotos: si em veuen a 
casa em diran de tot, però he vist les imatges de les 
càrregues i aquí estic per votar que no", deia. Una 

vivència singular d'aquell dia.

Centenars de persones es van concentrar des del 
divendres als punts de votació per assegurar que els 
col·legis obririen. La mobilització es mantindria fins 
a la nit. La de dissabte a diumenge va ser una nit de 
vetlla. I poc abans de les nou van arribar les urnes. 
Les grans protagonistes. Un dels encarregats de te-
nir-les a casa explica: "Vaig tenir unes urnes plegables 
tres dies al cotxe, en teníem també unes de cartró, 
per si ens requisaven les de plàstic". L'engranatge 

Aquest dilluns farà un any de l'1 
d'octubre del 2017, es recordarà 
sempre com l'1-O. Aquell dia, milers 
de mataronins van respondre a la 

crida per a la celebració d'un referèndum d'au-
todeterminació per Catalunya que la Generalitat 
organitzava i que una part de la societat orga-
nitzada va defensar. Aquells dies de la tardor 
de fa un any van ser un cúmul de situacions 
i notícies d'àmbit general que ressonaven en 
clau mataronina. Un any després volem fer-ne 
una reconstrucció a partir d'alguns dels seus 
protagonistes.

La mobilització popular és la gran imatge de l'1-O  Daniel Ferrer 

1-O:
El dia
Reconstruïm la celebració 
del referèndum a Mataró 
un any després

REPORTATGE
Text: Cugat C i Anna Galdon

Fotos: Daniel Ferrer
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23 de setembre

29 i 30 de setembre

Per tal d’assegurar l’obertura dels col·legis, 
centenars de persones organitzen activitats 
als centres educatius. Acabades les activitats 
de lleure programades per divendres 29 i dis-
sabte 30, desenes de persones s’organitzen per 
fer nit als col·legis.

1 d'octubre - Matinada

Nit de vetlla als col·legis. Domina  la incerte-
sa per rebre les urnes. La consigna era ser-hi 
perquè les forces policials no poguessin exe-
cutar l’ordre del TSJC de precintar col·legis.  
 
A les 7 h comencen les concentracions davant 
els col·legis per votar. Els Mossos d’Esquadra 
fan acte de presència amb caràcter informatiu. 
Els tractors es mobilitzen.

organitzatiu era d'una clandestinitat absoluta: "Em 
trucaven sempre al telèfon fix, i no podíem parlar-ne 
per telèfon mòbil. Et citaven a un pàrquing i havies 
de canviar les urnes de cotxe. Ens van dir que no di-
guéssim res a ni ningú ni per mòbil, que segur que 
estava punxat. Vaig reviure els 17 anys, quan lluitàvem 
contra la dictadura franquista", explica.

Obertura i problemes
A les nou del matí s'obrien els col·legis i també co-
mençaven els problemes. Sobretot amb l'invent del 
cens universal, que rebia tota mena d'atacs infor-
màtics. Enric Castellà va ser dels voluntaris que 
van voler ajudar:  "Un amic que estava d'apoderat 
al Satorras em va trucar perquè sabia la meva im-
plicació en el món hacktivista, és a dir, la unió de les 
dues paraules activisme i hacker. Ens va trucar i ens 
va dir que Internet no funcionava i a veure si el po-
dia ajudar", explica. La seva feina durant la jornada 

Cronologia d'unes 
dates històriques

va ser intensa, perquè havien tallat Internet i la web 
de votacions rebia atacs incessants. A Mataró mol-
ta gent va poder votar gràcies a Guifi.net, la xarxa 
oberta i de propietat col·lectiva de la ciutat. Si els 
informàtics van ser clau, també és recordat el pro-
tagonisme dels bombers. En Joan n'és un i va estar 
mobilitzat: "Vam estar voltant per tot arreu, però 
principalment vam estar amb un grup de cinc o sis 
davant de l'Institut Damià Campeny. Nosaltres sortíem 

Un any després, encara hi ha por

Desenes de persones empaperen l'ajuntament 
amb cartells a favor del referèndum. L’acció és 
en protesta de la negativa de l'alcalde a cedir 
espais municipals.

1-O:
El dia
Reconstruïm la celebració 
del referèndum a Mataró 
un any després
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2 d’octubre 3 d’octubre

Aturada de país, tot i que alguns 
sindicats la consideren vaga ge-
neral. La majoria de comerços de 
la ciutat s’hi sumen. El dia comen-
ça amb els pagesos tallant la C-32 
amb tractors.

Manifestació multitudinària 
a les 11 h a la plaça de Miquel 
Biada. Es tracta de la manifes-
tació més massiva de la histò-
ria de la ciutat.

CiU reforça la unió d'actuació 
amb ERC, Volem i la CUP com 
els partits que donen suport al 
Referèndum i són molt crítics 
amb el PSC.

1-0: 9 h 

Obren els col·legis. Alguns tan-
quen per problemes tècnics i la 
incertesa dels votants creix. Les 
cues comencen a fer acte de presèn-
cia als centres oberts. Comencen a 
arribar les notícies de les primeres 
càrregues policials.

Concentració davant l’Ajunta-
ment contra la violència policial 
amb presència de polítics de la 
secció local del PSC (no de l’alcal-
de, David Bote). S’escridassa  Quim 
Fernàndez, de CiU.

1-0: 10-13 h

Durant tot el matí els mataronins 
fan cua per votar. Els problemes 
tècnics i informàtics se succeeixen 
i el sistema de cens universal que-
da en suspens. En alguns col·legis 
s'atura el vot. La concentració de 
gent, però, no disminueix.

1-0: 13 h

Gràcies a la implicació d’in-
formàtics voluntaris als dife-
rents col·legis es comencen 
a solucionar els problemes 
informàtics. Molts ciutadans 
que han estat esperant co-
mencen a poder votar. 

de guàrdia precisament aquell dia i ens vam quedar 
perquè la gent que ho volgués pogués votar", recorda. 

Assegurar la jornada
A Ciara Gibson, jugadora del CN La Sirena fins 
aquest estiu, també se li va girar feina aquell dia. 
Acompanyava un dels equips d’observadors inter-
nacionals del referèndum a Mataró. "Aquell dia vam 
estar voltant des de les quatre de la matinada", ex-
plica. Recorda la “inquietud i la incertesa” d’aquella 
jornada i sobretot com d’impactats estaven els ob-
servadors internacionals que penjaven d’ella. “Era 
inèdit veure tanta gent davant de cada centre, es feia 
evident que les circumstàncies eren excepcionals”, 
narra Gibson. Recorda com les notícies de la violèn-
cia policial "van fer escampar la inseguretat i la por" 
tot i que a Mataró no s'hi van viure episodis violents. 
D’aquella jornada recorda especialment l’hora de 
tancar els centres electorals amb el recompte de la 

primera urna: "Tothom s’havia tret un pes de sobre i 
era evident que allò que havia passat era important”.

Personalitzar el protagonisme d'aquella jornada 
és, de ben segur, injust. Hi va haver milers de perso-
nes mobilitzades, de la mateixa manera que moltes 
altres no es van sentir interpel·lades per aquella 
convocatòria. És el cas de la Martina, que explica 
que "aquell era referèndum dels independentistes, 
i no una votació d'acord a la llei". "No estic d'acord 
que es tirés endavant però això no em converteix en 
partidària d'aquelles actuacions policials", explica. 
Va seguir la jornada per la televisió: "Feia zàping per 
assegurar-me que allò que veia era el que passava". 
Per a ella va ser un dia trist, recorda.

Tornant a les peces de l'engranatge que va possibi-
litar la votació, els pagesos i els seus tractors també 
van ser protagonistes a l'hora de "defensar la votació". 
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A la tarda, concentració davant 
de l’Ajuntament. Bombers i 
membres dels ADF (Associació 
de Defensa Forestal) reben aplau-
diments dels assistents.

5 d’octubre

El PDeCat decideix trencar l’acord 
de govern amb el partit dels socia-
listes a Mataró i, per tant, l'encara 
grup municipal de CiU deixa les 
seves regidories.

CiU reforça la unió d'actuació 
amb ERC, Volem i la CUP com 
els partits que donen suport al 
Referèndum i són molt crítics 
amb el PSC.

1-0: 13 h 1-0: 15 h

Arriben informacions de càr-
regues policials al Maresme  
i la por fa acte de presència. 
Les xarxes socials bullen per-
què ningú deixi cap col·legi 
sense gent durant el migdia.

1-0: 20 h

Tanquen els col·legis. Moment 
d’eufòria dels que han aconse-
guit la celebració del referèndum. 
Molts voluntaris, però, es queden 
per assegurar el recompte que fan 
els membres de les meses.

1-O: 22 h

Es canten a viva veu els resultats. 
Victòria aclaparadora del sí a to-
tes les seus. L’eufòria i la festa per 
commemorar aquest dia històric 
segueixen a la plaça de Santa Anna, 
on es dona el resultat final.

David Bote: "Hauria d'haver estat a 
la concentració del 2-O"

L'alcalde David Bote va ser molt criticat per com 
va actuar durant aquells dies d'octubre. Es va 
significar contra l'1-O i recorda aquell diumen-
ge com "una jornada molt tensa". "Vam estar 
al peu del canó fent seguiment del que passa-
va des de Via Pública", explica. Recorda seguir 
els moviments de la gent "preocupat per tots 
els veïns". Explica que va fer trucades per exi-
gir a la Delegació del Govern que la policia no 
vingués. "Vaig condemnar la violència, que és 
un sentiment majoritari, el mateix 1-O al migdia 
de forma clara", diu, però reconeix que la seva 
absència a la concentració de l'endemà –era 
a l'executiva del PSC– va ser malinterpretada: 
"Hi hauria d'haver estat per ratificar-me en el 
rebuig contundent a la violència".

Dídac Valera recorda: "Vam estar mobilitzats com a 
col·lectiu des del 20 de setembre; el simbolisme de 
defensar la terra s'havia actualitzat". Durant el tan-
cament als col·legis ja van donar suport als llavors 
Comitès de Defensa del Referèndum i aquest pagès 
recorda aquell 1-0 com "un dia tèrbol, fins i tot plujós 
a primera hora, i molt estressant perquè havíem de 
rumiar com repartir-nos". Van ubicar els tractors per 
defensar la votació i recorda la jornada com "un dia 
d'estar amatents contínuament".

El moment de més tensió de la jornada va ser a 
primera hora de la tarda davant la sospita que la po-
licia podria entrar a Mataró. Va ser una falsa alarma. 
Però va reomplir els carrers i col·legis de molta gent, 
que ja no els va abandonar. D'aquell 1-O va venir l'en-
demà i l'aturada del 3. I tot el que ha passat durant 
el darrer any. Un recorregut que dona perspectiva a 
l'hora de recordar el que, per a molts, va ser el dia. 

Tot reportatge 1-0.indd   5 26/09/2018   19:22



3.500 estudiants comencen curs

El 4 d’octubre se celebrarà l’acte d’inauguració oficial de l'any lectiu al TecnoCampus, 
amb el fundador de La Fageda, Cristóbal Colón, com a ponent

TecnoCampus: Redacció

  El curs 2018-2019 ha arrencat 
aquest dilluns amb l’inici de les 
classes per als estudiants de graus 
i postgraus. Avui tornen a les aules 
els estudiants de l’Escola Superior 
Politècnica, l’Escola Superior de 
Ciències Socials i de l’Empresa i 
l’Escola Superior de Ciències de 

la Salut, totes elles adscrites a la 
Universitat Pompeu Fabra. Tot i 
que el període de matrícula encara 
està obert, especialment pel que 
fa als postgraus i els màsters, es 
calcula que la xifra d’estudiants 
superarà els 3.500, un número 
semblant al del curs passat des-
prés dels forts creixements dels 
últims anys. 

Durant la setmana passada es 
van fer les sessions de benvinguda 
per als prop de 900 estudiants de 
nou accés, que cursaran estudis 
de primer. Avui s’inicia la docèn-
cia per a aquests nous estudiants 
i per als de cursos superiors, que 
fan algun dels setze graus o dobles 
graus que s’imparteixen a les tres 
escoles universitàries.

AMB EMPENTA
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Un total de 63 estudiants estrangers comencen el curs aquesta set-
mana als centres universitaris del TecnoCampus, en el marc dels 
programes d’intercanvi amb universitats d’arreu del món. El 21 de 
setembre es va celebrar la sessió de benvinguda, en què se'ls va 
explicar el funcionament del campus, van visitar les instal·lacions 
i se'ls va fer coneixedors dels serveis de què disposen.

La directora de Serveis Campus, Luz Fernández, va ser l’encarregada 
de donar la benvinguda institucional als estudiants internacionals, 
que també van tenir l’ocasió de conèixer els coordinadors acadè-
mics de cada escola, els diferents serveis de suport a l'estudiant i 
les activitats que s'organitzen per fomentar la vida universitària. 
Aquest trimestre, el TecnoCampus acull joves d’Alemanya, Bèlgica, 
Finlàndia, Holanda, Itàlia, Lituània, Polònia, Portugal, el Regne Unit, 
Turquia, l'Argentina, Colòmbia, Corea del Sud, Taiwan i el Brasil.

En els últims anys, s’ha fet un gran esforç per internacionalit-
zar els estudis i promoure la mobilitat entre els estudiants del 
TecnoCampus. Per aquest motiu, actualment s’han establert 121 
convenis amb universitats d’arreu del món. És per això que des del 
curs passat també es va impulsar el Buddy Program, una iniciativa 
perquè estudiants locals acompanyin i donin suport als estudiants 
internacionals durant la seva estada.

60 estudiants internacionals

Com és habitual en les univer-
sitats catalanes, el TecnoCampus 
organitza cada any l’acte ofi ci-
al d’inauguració del curs acadè-
mic, que aquest any tindrà com 
a convidat per pronunciar la lliçó 
inaugural el president i fundador 
de La Fageda, Cristóbal Colón. Es 
tracta d’un acte al qual es pot as-
sistir fent la inscripció prèvia en 
aquest enllaç.

"L'altre" Cristóbal Colón
Cristóbal Colón, que tot i la coin-
cidència no té cap parentiu amb 
el descobridor d'Amèrica, és psi-
còleg i fundador de la cooperativa 
La Fageda, una fàbrica de iogurts 
i altres productes làctics, situada 
a la Garrotxa. La idea de muntar 
una empresa va sorgir quan tre-
ballava en un psiquiàtric i es va 
adonar de la difi cultat que teni-
en els malalts mentals d'aconse-
guir una oportunitat per treballar 
al mercat ordinari. Va ser llavors 
quan, l'any 1982, va decidir crear 
la seva pròpia empresa per generar 
aquestes oportunitats.

Avui dia, La Fageda és una em-
presa referent on treballen 280 
persones, de les quals 180 pateixen 
alguna malaltia mental. Cristóbal 
Colón considera que el treball pot 
ser un element essencial per a 
l'equilibri de les persones i que, 
per tant, constitueix la principal 
teràpia per a les que pateixen tras-
torns mentals. 
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Fibra òptica a tot el Maresme el 2020
Serà la primera comarca de Catalunya amb tots els municipis connectats 
per fibra òptica, segons ha anunciat la Generalitat

Noves tecnologies: Redacció

 La fi bra òptica arribarà als 30 
municipis del Maresme abans del 
2020. Ho va anunciar el conseller de 
Polítiques Digitals i Administració 
Pública, Jordi Puigneró, després de 

la reunió que va mantenir amb el 
president del Consell Comarcal, 
Josep Triadó. Les dues administra-
cions han signat un conveni que 
permet connectar la xarxa de fi -
bra òptica de la Generalitat amb 
la infraestructura comarcal. El 

Govern invertirà gairebé 900.000 
euros per fer possible aquesta ac-
tuació. Actualment el Maresme té 
desplegats 114 quilòmetres de xar-
xa i amb aquestes noves inversions 
se'n desplegaran 111 més. Per tant, 
s'arribarà a un total de 225 quilò-
metres de desplegament de xarxa.

L'acord subscrit entre la Generalitat 
i el Consell Comarcal, possibilita 
que la fi bra òptica pública de la 
Generalitat arribi l'any vinent a 28 
dels 30 municipis de la comarca, i 
l'any 2020, a la totalitat del territori.

El conseller Puigneró va des-
tacar que es tracta d'una notícia 
"molt important per al Maresme", 
perquè "esdevindrà la primera 
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L'espai de l'economia social

Una escola inclusiva d'educació 
viva en clau cooperativa
 Es constitueix com a cooperativa el projecte Fil d’Ariane, 
un projecte que treballa per la inclusió educativa 
d’infants i joves amb diversitat funcional i sense

Economia Social: Redacció 

 Aquest setembre celebrem la 
constitució com a cooperativa del 
projecte Fil d’Ariane. Un projecte 
transformador que vol canviar el 
paradigma de l’educació inclusi-
va creant un nou model educatiu, 
una escola on convisquin tot tipus 
d’infants, amb diversitat funcional 
i sense, on la diversitat sigui una 
font de riquesa i d’aprenentatge.

El projecte està liderat per Anna 
Colomés i Techu Hernández, socis 
fundadors d’aquesta cooperativa, 
i Lydia Cuervas, assessora peda-
gògica del projecte. “Vàrem deci-
dir ser cooperativa perquè volem 
contribuir a la transformació so-
cial a través de l'economia social 
i solidària”, afirma Colomés quan 
li preguntem per què van triar el 
format cooperatiu.

“Volem ser un referent d'escola 
inclusiva a Catalunya, on a través 
de professionals qualificats i una 
pedagogia basada en el respecte, 
els infants i les seves famílies, pu-
guin nodrir-se d'un espai educatiu 
de qualitat”. Un somni que esperen 

que es pugui fer realitat treballant 
per una educació que parteixi de 
la diversitat com a font de riquesa 
i no com a barrera.

Un model a seguir
Aquesta iniciativa pot ser un model 
a seguir dins del desenvolupament 
de projectes col·lectius amb im-
pacte social, participant en dife-
rents dispositius de suport i d’im-
puls del cooperativisme i seguint 
un itinerari de referència des de la 
creació de la idea fins a la constitu-
ció formal. Entre altres projectes, 
aquesta iniciativa ha participat a 
la Llançadora de Projectes d’Eco-
nomia Social de l’Ajuntament de 
Mataró, al premi d’Emprenedoria 
Social de Barcelona Activa, on va 
ser finalista, i finalment ha estat 
acompanyada en la seva consti-
tució per l’Ateneu Cooperatiu del 
Maresme.

Informació de contacte
www.ateneucoopmaresme.cat 

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

comarca amb tots els seus mu-
nicipis connectats amb fibra òp-
tica per la Generalitat, després del 
Barcelonès". Per la seva banda, 
el president del Consell va desta-
car que és una bona notícia per 
al Maresme, perquè "equilibra el 
territori donant les mateixes opor-
tunitats digitals als municipis petits 
i als grans". 

900.000 euros d'inversió
El Govern invertirà gairebé 900.000 
euros per fer arribar la fibra òp-
tica a la comarca del Maresme. 
D'aquests, 760.000 euros es des-
tinaran a connectar la xarxa de la 
Generalitat amb la infraestruc-
tura desenvolupada pel Consell 
Comarcal del Maresme. 

El desplegament de la fibra òpti-
ca requereix obra civil en carreteres 
de diferent titularitat, perquè cal 
fer canalitzacions als vorals per 
fer-hi passar el cable. 

L'acord permetrà connectar la 
infraestructura comarcal amb la 
xarxa troncal desenvolupada pel 
Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat (CTTI). La Generalitat, 
a través del CTTI, es farà càrrec de 
la titularitat, del manteniment i de 
l’explotació de la xarxa resultant 
a la comarca.
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COMPRA-VENDA

COMPRO ANTIGUEDADES: JUGUETES 
antiguos muñecas scalextrics 
consolas y video juegos, tente, ma-
delman, geyperman, álbumes de 
cromos, tebeos y comics. Objetos 
religiosos y militares, puros y lico-
res, plumas, bolígrafos, mecheros 
etc. Pasamos a domicilio, seriedad 
y pago inmediato. 627.937.101

COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

PÀRQUING PLAÇA CATALUNYA. Es 
ven. 690.024.088
¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a partir 
de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82  
VIA EUROPA - Planta baixa amb 
pati, tot exterior 3hab, Gran saló. 
Finca amb piscina. Preu 238.000€ 
Truquin's 93.798.00.50
AVDA. MARESME. Primera Línea 
88m2 amb balcó 3 hab grans 
2 banys 259.000€ Truquin's 
93.798.00.50
SE VENDE PISO, 4 habitaciones, 
73m2. C/Hermano Francisco. 
99.000€ Tlf. 696.685.879
VENDO PISO 3 habitaciones. Precio 
70.000€ negociables. Sólo particu-
lares 685.411.922
VENC PLAÇA PÀRQUING. Plaça 
Fivaller. 677.810.342 
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pe-
queños solares, etc. No importa 
estado. Buscamos cualquier sup. 
edificable para promoción de 
viviendas. También Permutas, bus-
cando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción 
demostrada. Pago inmediato con-
tado. Su Casa 93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ALQUILO HABITACIÓN 674.471.893

TREBALL

SE PRECISAN OFICIALAS de repun-
te y owerlock. Zona Rocafonda. 
606.181.824
BUSCO COMERCIAL TEXTIL, para 
buscar clientes a plancha industri-
al. Imprescindible experiencia en el 
sector. 650.343.555
ES BUSCA OFICIALA de perruqueria 
(Argentona). 675.941.368
C H I C O  2 2  A Ñ O S .  B u s c o 
trabajo. Responsable, cum-
plidor. Disponibilidad horaria. 
605.645.386
ESPAÑOLA, RESPONSABLE. Si vas 
just@ de tiempo... No te preocu-
pes!! Yo cocino por ti!! Plancho tu 
ropa!!. Experiencia y Referencias. 
Disponibilidad horaria. 692.628.265
CHICA, COCHE PROPIO, busca tra-
bajo. 664.165.319
BUSCO TRABAJO INTERNA/externa. 
experiencia. 698.826.022
BUSCO TRABAJO POR HORAS /
noches: limpieza, cuidado mayores. 
Referencias. 634.601.103
INTERNA/EXTERNA POR horas: cui-
do mayores, limpio. 698.821.690
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
602.363.672
BUSCO TRABAJO AYUDANTE co-
cina, limpieza. 612.427.553
MUJER RESPONSABLE BUSCA tra-
bajo limpieza o cuidado de mayores 
o canguro. 698.301.369
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
687.053.967
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
609.711.099
TITULAT EDUCACIÓ INFANTIL. 
S’ofereix per a cangurar nens. 
Disponibilitat horària. 605.645.386
BUSCO TRABAJO para casa interna. 
612.499.939
ME OFREZCO PARA limpieza y plan-
chado. 698.768.112
CHICA BUSCA TRABAJO cuida-
do personas mayores, limpieza. 
698.267.179

TRASPASSOS-LLOGUERS

RECODER - Pis en lloguer de 90m2 
més balcó 4 hab, 1 bany, asc 850€/
mes Truquin's 93.798.00.50

TREBALL

ÉS NECESSITA NOIA amb nocions, 
per treballar en una xarcuteria a 
Argentona. Interesats enviar cur-
riculum vitae a info@nclotes.com
LIMPIO, 8 €/HORA. 602.897.343

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

SEÑORA BUSCA trabajo limpieza. 
631.304.318
CHICA BUSCA TRABAJO cuida-
do abuelos, canguro, limpieza. 
688.374.406

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes pri-
vades, casaments, etc. Informació 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32  
R E F O R M A S ,  O B R A S , 
REPARACIONES, albañilería, elec-
tricidad, 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, manteni-
ments, autoritzats per el transport 
de residus (ADR), inspecció clave-
gueram. 93.750.20.71 /93.750.63.77 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. 
Agua, gas, electricidad y boleti-
nes. 610.565.628 /93.799.64.77
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. Desde 20€/
hora. 698.645.233 WhatsApp
REPARATOT. SERVEI URGENT de re-
paracions. 688.290.791 C/ Jaume 
Ibran, 17 bis - Mataró
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158
INSTAL·LADOR AUTORITZAT. 
E lect r i c i ta t ,  A igua ,  Gas . 
669.067.869. info@rtornay.es
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  
www.pinturasdanco.wix.com/dan-
co Tel. 672.802.951  

núm. 1836 del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2018www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR? 
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
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SE NECESITA EN MATARÓ

ENCARGADA
PARA CASA DE RELAX

Sueldo y comisiones
Damos de alta en la seguridad social.

625 511 066. Contactar con Rosa

scortabril30.com

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

scortabril30.com

93 741 63 41 / 657 89 45 58

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

PROFESSIONALS

INFORMÁTICO A DOMICILIO. 
Repara tu ordenador desde casa. 
607.665.679. Sergi.
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA 
responsabi l idad l impieza. 
Excelentes acabados. 629.988.598
PINTOR PINTURA EN general y 
decoración. Económico. Salvador 
635.106.282

VARIS

GRUP SOL 1994.  Agència 
matrimonial i club d'amistat. 
Sopars Ball i excursions. C/ Jaume 
Ibran, 17 bis - Mataró. 688.290.791

CONTACTES

NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930 
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891

MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar 
de encuentro. 24h. 689.843.590. 
Piso privado.
NUEVO EN MATARÓ. Masaje todo 
el cuerpo. Zona Rocafonda, Rda. 
Rafael Estrany. 688.572.116
NOVEDAD VENEZOLANA KAMILA. 
26a. Griego, besos, fi esta. 24h. 
617.573.505

MASAJE TODO el cuerpo. Chicas 
nuevas. También a domicilio. 
Zona La Havana, Rda. Cervantes. 
688.019.809
¡¡LOCAL NUEVO!! Zona Pl. Catalunya. 
Antoni  Comas 5. 2 chicas. También 
a domicilio. 1h./30€, 1/2h. 20€. 
688.019.808

Econòmics
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

El sector econòmic reclama una nova 

manera de gestionar-lo. Una visió am-

pliada i actualitzada de les finances 

t'ajudarà a treure més partit dels 

teus recursos.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

La paraula del moment és: paciència. 

Per assolir objectius que donaves per 

fets, hauràs d'esperar circumstàncies 

idònies. Mentrestant, segueix culti-

vant els talents.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Pot ser que hagis gastat una mica 

més del compte i ara t'has d'estrè-

nyer el cinturó. Necessites comunicar 

els teus afectes. Gaudeixes de noves 

activitats lúdiques.

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

No permetis que algunes persones 

minvin la teva estima amb la seva 

actitud negativa. Cap la possibilitat 

que tu siguis el teu pitjor enemic. 

Reflexiona-hi.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Més sensible del que potser és habitu-

al, prioritzes el teu sentir i prefereixes 

deixar-te portar. Si hi ha assumptes 

familiars pendents, pots ser-ne la 

veu cantant.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Obligacions del sector laboral que 

t'inclinen a moure't. Però també ne-

cessites remuntar l'energia i cuidar-te 

una mica més i això frenarà una mica 

l'activitat.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

El teu magnetisme és important però 

no abusis d'aquest poder, usa'l de 

manera responsable. Si sents que la 

família t'encadena, potser cal posar 

límits i ser franc.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Si repeteixes alguns esquemes men-

tals antics, pots topar amb un mur 

de nou. Precisament la situació que 

vius és per aprendre a fer les coses 

d'una altra manera.

Bessons (21/5 al 21/6)

Mostres un interès en noves tecno-

logies que no passa desapercebut. 

Mòbils, ordinadors, reproductors mu-

sicals..., etc., poden veure's sotmesos 

a revisió o renovació.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Idees noves, noves maneres d'obtenir 

ingressos i t'enfoques en el jovent, 

perquè intueixes que és un camp inte-

ressant pels teus interessos. Augment 

de l'exercici físic.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Si t'enfrontes a algun repte labo-

ral, posaràs a prova la paciència i 

n'extrauràs un bon aprenentatge. En 

l'àrea de la salut, pots rebre l'ajuda 

d'un familiar.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Estàs receptiu al millor de l'existèn-

cia. Sobretot si ets una persona que 

ja ha passat per unes quantes tem-

pestes vitals i has après a valorar el 

més important.

www.facebook.com/dhannaastro

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

Adreça web del banner invertit:

https://www.primeraplantavimat.com/

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

CASA

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.

* El premi caduca als 30 dies

GUANYA
Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb 
la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL BANNER INVERTIT per: 

1- Carta/postal a l’adreça: C/ d’en Xammar, 11, 08301, Mataró.
2- Omplir formulari de participació a: totmataro.cat/concurs.
Si només s’ha encertat un dels dos concursos, s’optarà només a la meitat 
del premi. Més info a: www.totmataro.cat/participa/concursos

PARAULA INVERTIDA: 35€* 
Busca entre els anuncis de la revista la paraula invertida i envia la 
resposta en una carta o postal, o a través de la nostra web.

BANNER INVERTIT: 35€* 
Navega per la web totmataro.cat fi ns trobar el banner invertit, fes clic 
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
MONICA ALVAREZ VALDERREY

concursos
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La Destil·leria desgrana tarannàs artístics
El realisme protagonitza la primera exposició de la temporada de l’espai expositiu del 
Camí Ral, a tocar de les Escaletes

Art: Anna Galdon

 Escollir un tarannà artístic per començar el curs. 
Amb aquesta idea La Destil·leria inaugura, aquest 
29 de setembre, la mostra Tarannàs: la realitat, una 
exposició col·lectiva que aspira a ser el principi 
d’una sèrie d’exposicions. “Volem que cada inici 
de temporada comenci amb un tarannà artístic 
diferent”, asseguren des de l’espai. 

Totes les exposicions que es programin d’aquesta 
sèrie de tarannàs seran coordinades pel nou el co-
missari de la mostra, Alberto Romero. Ell serà l’en-
carregat de coordinar i materialitzar les diferents 
exposicions que sorgeixin d’aquesta nova proposta.

La primera gira entorn del realisme. “La idea és 
començar amb una visió del món que ens envolta”, 
assegura Romero. Així, l’entorn esdevé el punt de 
connexió, el nexe comú entre els catorze artistes 
de la col·lectiva. Partint de l’obra dels impressio-
nistes, però a través d’una mirada i tècnica pròpi-
es dels artistes que formaran part de la col·lectiva, 
els participants aporten visions personals d’una 
mateixa realitat. 

L’objectiu final és, segons el comissari “conèixer 

el realisme que s’està fent” a través de la mirada i 
l’obra de diferents artistes. Des de La Destil·leria 
remarquen que es tracta d’un tipus de mostra mai 
vista a l’espai.

Catorze visions de la realitat
Tarannàs: la realitat és resultat de la unió artística de 
catorze mirades artístiques. Les de Rosa M. Balada, 

Pepe Castellanos, Leticia Feduchi, Javier Garcés, 
Anna Garcia Pérez, Andres Moya, Keiko Ogawa, 
Juliet Pomes, Miranda Pastor, Efraïm Rodríguez, 
Alberto Romero Gil, Josep Santilari, Pere Santilari 
i Albert Vidal.

La mostra es podrà 
veure a La Destil·leria 
(Camí Ral, 282-284 
de Mataró) fins al 
7 de novembre del 
2018

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

La inauguració de 
'Tarannàs: la realitat' 
tindrà lloc dissabte 
29 de setembre a les 
19.30 hores
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 Els Capgrossos van tornar-se 
a fer forts diumenge en els nou 
pisos en bastir el 4 de 9 amb folre 
a la festa major d'Esplugues. El 
tercer 4 d'aquest any va arribar 
en la segona ronda de la diada de 
la festa major d'aquesta localitat 
del Llobregat, una cita fi xa del se-
tembre dels de blau. El 3 de 8 i la 
torre de 7 van ser els altres castells 
escollits pels de la camisa blava, en 
una selecció certament poc orto-
doxa amb una ronda amb castell 
de 8, una de 9 i una darrera de 7.

Bon pilar
El primer pilar de 6 del segon tram 
va ser l'altra bona notícia de la 
jornada i va arrodonir la diada.

Els Capgrossos van compar-
tir plaça amb els amfi trions, els 
Cargolins i els Castellers de Sant 
Cugat, els Gausacs. Totes dues co-
lles es van moure en els registres 
de la gamma alta de 7, i va ressaltar 
el bon paper dels primers amb la 
torre de 7. | Redacció

Els blaus afronten el tram final de la preparació del 
Concurs amb cap de setmana complet: el Prat i Lleida

Els Capgrossos sumen un 
4 de 9 i el pilar de 6

 El premi Iluro de monografi a 
històrica arriba aquest any a la 
60a edició amb ganes de trencar 
la ratxa d'edicions sense vencedor. 
Des del 2015 que no es concedeix 
aquest premi. El 20 de novembre 
es farà l'acte de proclamació del 
veredicte a l'Ateneu i aquell dia 
se sabrà si algun dels cinc treballs 
presentats s'endú l'honor de fi gu-
rar al palmarès del certamen i el 
seu autor guanya 4.500 euros i la 
publicació de l'obra.

Els cinc treballs presentats res-
ponen als següents títols: "Sant 
Andreu de Llavaneres, 1548-2000", 
"Joan Pujol (Mataró, segle XVI) o la 
poesia en el seu context", "Mataró 
1939-1945, La repressió - Paisatge 
humà després d’una guerra", 
"Les batllies rurals - Estudi del 
cas de la família de Tria de Sant 
Martí d’Arenys" i "Una relació 
d’amistat".

L’acte de proclamació del vere-
dicte de la 60a convocatòria serà 
el dimarts 20 de novembre. El di-
rector de l'Arxiu Comarcal, Alexis 
Serrano, pronunciarà una con-
ferència sobre el certamen. | Red

El premi està dotat amb 
4.500 euros

Cinc treballs opten 
al 60è premi Iluro de 
monografia històrica

El 4 de 9 dels Capgrossos

L'acte del premi Iluro

Arxius

 D.Ferrer 

Els Capgrossos segueixen 
preparant el Concurs de 
Tarragona (7 d'octubre), i 
abans de la gran cita els espe-
ra un cap de setmana exigent 
amb sortides al Prat dissabte i 
Lleida diumenge. En aquestes 
actuacions haurien d'arribar 
altres estructures inèdites 
aquest segon tram, com la 
torre i el 5 de 8 i també el 
3 de 9. Igual d'important és 
la feina dels assajos, ja que 
només en queden cinc abans 
de Tarragona. 

Setmana d'assajos 
clau per al Concurs

núm. 1836 del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2018
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Impuls al projecte de renovació de l’enllumenat
El consistori inicia les obres per millorar el quadre d’enllumenat públic així, la xarxa 
d’aigua potable i l’accessibilitat a algunes cruïlles del municipi

Via pública: Anna Galdon

 L’Ajuntament d’Argentona inicia 
aquesta última setmana de setem-
bre l’actuació per impulsar un se-
guit de projectes pendents, entre 
els quals destaquen el projecte de 
renovació del quadre d'enllume-
nat públic, la millora de la xarxa 
d’aigua potable del poble i l'acces-
sibilitat en diverses cruïlles dels 
carrers del municipi.

El projecte de més envergadu-
ra és, sens dubte, la renovació de 
l’enllumenat públic. Argentona té 
més de 3.000 punts de llum, dis-
tribuïts actualment en 50 comp-
tadors. D’aquests, una trentena 
compleixen la normativa vigent, 
però la resta tenen problemes de 
funcionament: una desena té de-
fectes documentals o elèctrics i 
vuit estan en mal estat, cosa que 
implicaria la necessitat de fer-hi 
una reforma completa. Tot i que 

Les intervencions fetes 
aquest últim trimestre  
del 2018 als carrers del 
municipi compten  
amb un pressupost de 
més de 242.000 euros

està previst que algunes d'aquestes 
millores es facin abans del 2020, el 
consistori afirma que no hi ha data 
definitiva per als comptadors que 
requereixen una reforma integral.

El que sí que continua en marxa 
és el programa del consistori per 
substituir els llums per models 
LED. Segons l’Ajuntament, aquests 
nous models “ofereixen més bona 
il·luminació, són més sostenibles 
i tenen menys impacte en el con-
sum energètic”.

Tal com es pot veure al mapa 
adjunt, la intervenció, que comp-
ta amb un pressupost de més de 
242.000 euros, afecta de forma 
parcial o total alguns dels carrers 
més cèntrics i concorreguts del 
municipi. Pel que fa al projecte de 
més envergadura, el de renovació 
de l'enllumenat públic, afectarà el 
passeig Marina Júlia, l’avinguda 
Nostra Senyora de Montserrat i els 
carrers Bellavista, Rafael Casanova, 

Narcís Monturiol i Canigó. 

Millora de les cruïlles
Per la seva banda, el projecte de 
millora de l’accessibilitat afecta-
rà cinc punts concrets del mu-
nicipi. En concret, les cruïlles 
afectades seran les dels carrers 
Narcís Monturiol amb Bellavista, 
Bellavista amb Sud-amèrica, Rafael 
Casanova amb Abat Escarré, Narcís 
Monturiol amb Rafael Casanova i 
Marina Julià amb la cantonada del 
carrer Abat Escarré.

Mapa de carrers afectats per les actuacions

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

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

2225.000€ T

CASA CON GARAJE
Ref. 12921 JTO. RONDAS: Atención!!! Ubicada en un en-
torno agradable. Bonita casa edificada en 1 planta por 2 ca-
lles. Muy soleada. 130m2 bien distribuidos. 3 habit. (2 dobl). 
Sala estar + salón com., patio 40m2. Cocina óptimo estado. 
Baño compl. + aseo. Calefacción. Arm. empotr. Lavandería y 
trastero. Garaje desde calle post. perfecto estado!

T127.500€

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

T290.000€

OPORTUNIDAD
Ref. 12928 CENTRO: Calle semipeatonal cerca mar. Bonita 
casa reciente construcción. Planta baja + 2 alturas y buhardilla 
con solarium. 160m2 + local 20m2 con aseo. Garaje 1 vehículo. 
1ª PL: Salón comedor. Cocina off., 1 dorm. y baño. 2ª PL: 2 habit. 
dobles, baño suitte y armarios emp. Buhardilla + terracita/sola-
rium 15 m2. Calefacción. Aire Acond. Suelos gres!!

BONITA CASA EN UNA SOLA PLANTA

www.totmataro.cat/argentona
núm. 1836 del 28 de setembre al 4 d'octubrew de 2018

Organitzat conjuntament pel 
Centre d'Estudis Argentonins, 
Ajuntament d'Argentona i la 
Biblioteca Municipal, la XVIII 
edició comptarà amb quatre 
propostes literàries de luxe. La 

 Entre els mesos de setembre i 
octubre, la Biblioteca Municipal 
torna a acollir la Tardor Literària, 
una proposta per reunir i contras-
tar opinions d'autors i lectors i ge-
nerar debats entorn del fet literari. 

XVIII edició Tardor Literària
L'edició d'aquest 2018 proposa obres de Raül  
Garrigasait, Pep Coll, Stefan Zweig i Manuel Baixauli

primera és Els Estranys, de Raül 
Garrigasait. Guanyadora del premi 
Llibreter 2017 i el premi Òmnium 
a millor novel·la de l'any, serà l'en-
carregada d'obrir l'edició d'en-
guany el dijous 27 de setembre.
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Triomfa la moció de censura contra Martínez
Javier Sandoval (PSC) esdevé alcalde de Sant Vicenç de Montalt després que 
el també expresident del Consell Comarcal es quedés sol en la votació definitiva

Sant Vicenç de Montalt: Red-ACN

 El socialista Javier Sandoval va 
ser nomenat divendres nou alcalde 
de Sant Vicenç de Montalt, un cop 
va prosperar la moció de censura 
que l'oposició va presentar contra 
el fi ns ara alcalde, Miquel Àngel 
Martínez Camarasa (CiU). La ini-
ciativa va comptar amb el suport 
de tots els grups de l'oposició: SV, 
ERC, C's, PSC i PP, i amb els vots 

a favor dels regidors del PDeCAT, 
membre del govern municipal. Tot 
plegat després de l'acord al qual 
tots els representants de l'Ajun-
tament van arribar, a excepció de 
Martínez Camarasa, i que suposarà 
mantenir l'executiu actual però 
amb un alcalde socialista. La mo-
ció es va presentar el 6 de setem-
bre després de l'escàndol per les 
obres que Martínez Camarasa va 

fer a casa seva fent servir uns ma-
ons que havien sobrat d'una obra 
pública duta a terme a la població.

En el text acordat per la moció 
es recorda que les forces polítiques 
de l'oposició van exigir la dimissió 
de l'alcalde "pels fets publicats en 
diferents mitjans de comunica-
ció" i sobre els quals van dema-
nar explicacions al batlle "sense 
que aquest fos capaç de justifi car 
cap de les presumptes acusacions 
refl ectides en una gravació amb 
un treballador de l'Ajuntament".

La gravació que l'incrimina
La polèmica va sorgir després que 
es fes pública la gravació d'una 
conversa entre l'alcalde i un opera-
ri municipal que va executar unes 
obres a casa del batlle l'any 2011. 
Martínez va explicar que aquest 
empleat de l'Ajuntament va fer 
un arranjament al seu jardí par-
ticular però "fora del seu horari 
laboral". Tot i això, va admetre que 
el treballador va utilitzar, sense el 
seu consentiment, "dotze maons" 
sobrants d'una obra pública que 
segons el batlle "s'havien de llen-
çar". L'alcalde va assegurar que 
l'error va ser no haver ordenat la 
retirada dels maons.

Javier Sandoval, nou alcalde de Sant Vicenç de Montalt Cedida

Segons va avançar 'La Vanguardia', l'operari municipal que va 
enregistrar la conversa amb l'exalcalde va denunciar Martínez 
Camarasa davant els Mossos d'Esquadra el 16 de setembre. La 
principal acusació de la denúncia fa referència al fet que l'alcalde 
utilitzava els serveis de l'operari municipal "sense cobrar per 
cap" i revela que "altres membres de la brigada també ho feien". 
Segons el denunciant, aquestes feines no eren remunerades 
però sí "obligades" per garantir la seva contractació laboral a 
l'Ajuntament. Així mateix, indica que l'any 2011 va optar per 
realitzar la polèmica gravació que ara s'ha girat contra l'alcalde. 
La declaració d'aquest empleat municipal, conclou que l'exal-
calde, en conèixer el contingut del primer enregistrament, el 
va obligar, "sota coacció de perdre la seva feina i la casa de 
propietat municipal", a registrar una segona gravació en què 
acusava el regidor Robert Subirón (PDeCAT) "de ser l'instigador 
del primer àudio que l'incrimina".

Denúncia als Mossos de l'operari 
de la gravació

CulturaMaresme núm. 1836 del 28 de setembre al 4 d'octubre 2018
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del migdia a càrrec de l'empresa 
assignada pel conveni. A més a 
més, el dissabte 13 d'octubre està 
prevista una visita teatralitzada 
organitzada per la Regidoria de 
Turisme.

Retaule amb més de 300 anys
El retaule barroc, amb més de 300 
anys d'història i declarat bé na-
cional d'interès cultural pel seu 
gran valor artístic, és un magnífi c 
monument barroc construït entre 
el 1706 i el 1709 per l'escultor Pau 
Costa i acabat de policromar l'any 
1712. Coincidint amb els 300 anys 
de la seva construcció, l'any 2012 
l'Ajuntament va impulsar la cele-
bració del tricentenari del retaule 
barroc amb un seguit d'activitats 
divulgatives i culturals que van 
tenir continuïtat el 2015 amb una 
completa restauració del retaule. 
| Mireia Camacho

 L'església de Santa Maria 
d'Arenys de Mar torna a obrir-
se al públic a partir de l'octubre 
perquè tothom pugui visitar-hi 
el seu retaule barroc. Aquest és el 
resultat del conveni que l'alcal-
dessa, Annabel Moreno, i el rector 
de la parròquia d'Arenys de Mar, 
mossèn Elies Ferrer, van signar el 
10 de maig.

El conveni acorda que es pugui 
accedir a l'església del 2 d'octubre 
al 3 de novembre gratuïtament, 
però s'establirà un preu públic 
per poder visitar el retaule un cop 
passat aquest mes. L'horari de vi-
sita serà de dimarts a dissabte d'11 
a 13 h i s'accedirà a l'edifi ci per la 
porta lateral que hi ha al carrer de 
l'Església.

Visites guiades cada dissabte
Cada dissabte d'octubre es realit-
zarà una visita comentada a les 12 

L'obra es podrà visitar durant el mes d'octubre 
a l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar

Arenys de Mar obre el seu 
retaule barroc al públic

 El Concurs de Música Jove obre 
les inscripcions d’enguany amb un 
nou nom: Maresmusic. La iniciati-
va, organitzada pels ajuntaments 
de Montgat, Cabrils, Vilassar de 
Mar i el Masnou, té l’objectiu de 
promocionar els grups locals de 
música jove. Aquest any el muni-
cipi amfi trió torna a ser el Masnou, 
que acollirà la fi nal que se celebrarà 
el 17 de novembre. 

Les inscripcions estaran ober-
tes fi ns al 22 d’octubre i es poden 
fer des del web Maresmusic.cat. 
Els participants podran triar entre 
dues categories a l’hora d’inscriu-
re-s'hi: la categoria A, per a grups 
amb membres empadronats als 
municipis de Montgat, Cabrils, 
Vilassar de Mar o el Masnou; i la 
categoria B, per a grups amb mem-
bres empadronats a municipis del 
Maresme.

Promocionar els grups locals
El concurs es presenta com a pla-
taforma per donar suport i pro-
mocionar els grups locals de mú-
sica jove dels municipis adherits, 
reconèixer la importància de la 
creativitat en el jovent i fomentar 
la professionalització del talent 
jove. | Red-

Els participants s'hi poden 
inscriure fins al 22 d'octubre

Inscripcions obertes 
al Concurs de Música 
Jove 2018

El retaule d'Arenys de Mar

La web del Maresmusic  Cedida 

 Cedida 
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SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:   937 965 148

PISO ECONÓMICO CON ASCENSOR CER-
CANO A VIA PRINCIPAL:Todos los servicios y 
comercios, 3 hab., baño con ducha, cocina con 
galería, balcón exterior.. (C.E. EN TRÁMITE)

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

PISO ALTO CON ASCENSOR MUY LUMINO-
SO:  Salón com. balcón exterior, 3 hab. 1 doble, ext. 
aluminio, puertas cerezo nuevas, cocina fórmica y 
galería.Vistas mar y montaña.. (C.E. EN TRAMITE) 

PISO DE MEDIA ALTURA REFORMADO: 
3 hab. 2 dobles, baño completo, cocina y gale-
ría anexa, salón comedor con balcón exterior, 
puertas de roble. (C.E. EN TRÁMITE).

OPORTUNIDAD! PISO CON PK Y TRASTERO 
INCLUIDOS:  Centro , 4 hab. 2 dobl, 2 baños 
compl. con bañera, cocina office, balcón exterior, 
calefacción, zona comunit. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 3209 
Z. ROCAFONDA:

82.500€

Ref. 1434
Z. CENTRO-ESTACIÓN:

198.000€

Ref. 4197 
Z. SORRALL:

127.000€

Ref. 1424
Z. CENTRO:

239.000€

  

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

PISO DE GRANDES DIMENSIONES CON AS-
CENSOR: 120M2, 4 hab. 2 dobles, cocina off, gale-
ría, baño completo y aseo refor., salón 28 m2, gres, 
exter. aluminio blanco. (C.E. EN TRÁMITE)

Ref. 4509
Z. ROCABLANCA:

222.000€

T

TT

Ref. 4448
Z. PUIG I 
CADAFALCH:

174.900€

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

Ref. 2512
Z. PZA. CATALUNYA:

163.000€

OPORTUNIDAD! PISO CON PK Y TRASTERO OPORTUNIDAD! PISO CON PK Y TRASTERO Ref. 1424 T

PISO ECONÓMICO CON ASCENSOR CER-PISO ECONÓMICO CON ASCENSOR CER-

OPORTUNIDAD. PISO CON ASCENSOR Y OPORTUNIDAD. PISO CON ASCENSOR Y PISO DE GRANDES DIMENSIONES CON AS-PISO DE GRANDES DIMENSIONES CON AS-T

PISO ALTO CON ASCENSOR MUY LUMINO-

TT

T

T

T GRAN PISO DE 100M2, PK Y TRASTERO:  4 
hab. 1 tipo suite, 2 baños completos, cocina 
offi ce y galería, salón  con balcón grande exte-
rior, no dude en verlo. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 2510
Z. EIXAMPLE:

242.000€

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqu. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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Jaume Parera inaugura aquest setembre 'Pintures i vinyetes', una mostra en tres espais de la ciutat

Jaume Parera i Boix
il·lustrant idees

Anna Galdon

 “Els amics saben que sempre m’ha agradat di-
buixar i pintar. Quan hi ha una ocasió especial els 
faig il·lustracions o, si anem a sopar, els faig algun 
gargot ràpid i els el dono de regal", explica Jaume 
Parera. Uns dibuixos que han fet que la seva colla 
d'amics li organitzi una exposició com a regal d'ani-
versari. Una proposta ben original que permet a 
Parera mostrar, del 21 de setembre al 20 d'octubre, 
l'exposició Pintures i vinyetes tant a La Destil·leria 
com a l'Altre Cafè Cultural i a l'AGRUPE.

Per a aquest metge de professió crescut al carrer 
Milans, l'art era simplement una cosa autodidacta 
fins que la seva dona va regalar-li un curs de vuit ses-
sions a l'espai Amàlia 18. "Al principi m'hi resistia, 
però al final vaig estar-hi anant set anys", comenta 
amb humor. Durant aquest temps, Esther Aliu va 
ser la professora que va ajudar-lo a desenvolupar la 
tècnica. Ara és ella mateixa l'encarregada de l'escrit 
que apareix a la descripció de l'exposició. Un text 
en el qual la professora destaca de l'alumne la seva 
capacitat per "sortir de la zona de confort". 

Un text, diu Parera, que li va agradar molt. En de-
finitiva, ella l'ha vist llançar-se artísticament, provar 
coses noves, obtenir bons i mals resultats. "M'agrada 
tenir la llibertat d’atrevir-me. Si tens por, deixes de 
fer coses", explica convençut. Per a ell, no hi ha res 
més satisfactori que perdre la por, atrevir-se, dei-
xar-se anar i jugar amb la llibertat creativa.

L'exposició està formada per vinyetes i pintu-
res. Les primeres l'ajuden a il·lustrar pensaments. 
Les segones, fruit de la seva feina més acadèmica, 
inclouen diversos estils i peces noves. "Al març els 
amics em van explicar el regal i em van animar a fer 
alguna peça inèdita. Així ha estat", conclou Parera.

Desconnectar del quiròfan

Des de fa 18 anys, Jaume Parera és anestesiòleg 
a l'Hospital de Granollers. L'art, assegura, és un 
complement a la seva feina: "Pintar i fer vinyetes 
després d'un dia intens a quiròfan ajuda a con-
centrar-se i a fer una higiene mental. T’oblides de 
les preocupacions laborals i et centres en aquell 
dibuix", explica. En definitiva, es tracta, diu, de 
sortir de l'aula de dibuix més bé del que has entrat. 
Des de fa anys, a més, aquesta afició té una altra 
sortida: ell és l'encarregat de la secció de vinyetes 
de la revista interna de l’hospital. 

APunts

Defineix-te: sociable, pacient, meticulós i amb sentit 
de l’humor

un llibre: 'Jo confesso' de Jaume Cabré

una pel·lícula: 'Morte a Venezia', de Luchino Visconti

un somni: Poder elevar el nivell educatiu i cultural 
de la població

un repte: Continuar amb salut i bon humor seguir 
sent com soc

 Daniel Ferrer 

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - Parc Central

111m², 3 habit, 2 banys, cuina office, saló-menjador, balcó, aa/cc, ca-
lefacció, armaris encastats, terres parquet, portes lacades de fusta i 
finestres amb tancaments d’alumini, etc... Molt assolellat!!! T 151473

GRAN ÀTIC EN EXCLUSIVA AMB TERRASSA!

MATARÓ - Centre

150m², 3 habit.+ estudi, 2 banys, lavabo, cuina americ., saló-menj., 
balcó, terrassa, etc., parquet, calefacció fred i calor pre-instal·lada, por-
tes fusta i finestres lacades, tanc. d’alumini. Oportunitat!!!  T151412

TRÍPLEX D’OBRA NOVA AMB MOLTA LLUM NATURAL!

MATARÓ - Peramàs

130m², 4 habit., 2 banys, cuina off, saló-menj., balcó, galeria, cale-
facció, aa/cc, sòls gres, portes de fusta i finestres amb tancaments 
d’alumini.  Pocs veïns. Molta llum natural tot el dia!!! T 151476

GRAN PIS AMB TERRASSA PRIVADA I POCS VEÏNS!

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

45 anys ens avalen. 
Serietat i efi càcia 

al millor preu.

MATARÓ - Cami Serra

350m², 3 pl. Pl. baixa 70m², cuina indep., saló menj., terrassa 100m², 
2 habit. dobles + 1 bany complet. 1 bany complet, ascensor. Pl. sup. 
estudi de 70m². Té negoci un restaurant amb clientela fixa!! T250185

GRAN CASA A ZONA RESIDENCIAL AMB NEGOCI PROPI!

472.500 €

MATARÓ - Havana

77m², saló amb parquet, 3 habit, 1 bany, cuina office, saló-menja-
dor, balcó, calefacció,  portes de fusta i tancaments d’alumini. Sòls 
terratzo, terrat comunitari, etc... Boniques vistes al mar!  T 151469

PIS A PRIMERA LÍNIA DE MAR! 
167.744 € 212.100 €

280.800 €

331.616 €
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.

600 €MATARÓ - Cerdanyola

60m², 2 habit, 1 bany, cuina americ, saló-menj, calefacció, tanc.alu-
mini, etc. Sòls de gres, portes de fusta i finestres amb tancaments 
d’alumini. Molt lluminós. Per entrar-hi a viure!!! T 108157

PIS TOTALMENT MOBLAT MOLT LLUMINÓS!

GRAN CASA A ZONA RESIDENCIAL AMB NEGOCI PROPI!

1.200 €MATARÓ - Centre

110m², 3 habit 2 banys compl, cuina americ, saló-menjador, cale-
facció, sòls marbre, etc... 2 precioses terrasses 15m²! Portes de 
fusta i tanc. alumini. Immillorable situació!! T110455

GRAN ÀTIC DÚPLEX REFORMAT BEN COMUNICAT!

650 €MATARÓ - Havana

2n pis sense ascensor. 75m², 3 habit, 1 bany reformat, cuina office, 
saló-menjador, tanc. d’alumini, etc. Immillorable situació! Vols viure 
a escassos minuts de la platja? El centre molt a prop!!! T110640

PIS MOL LLUMINÓS EN SITUACIÓ IMMILLORABLE!

825 €DOSRIUS - Centre

78m², 3 habitac., 1 bany, cuina office, saló-menjador, balcó, tanc. 
alumini, calefacció, parquet, tancaments alumini, garatge, etc...Bo-
niques vistes. Pis molt lluminós!! Zona molt tranquil·la!!! T110643

PIS AMB GRAN TERRASSA AL CENTRE DE DOSRIUS!

1.250 €MATARÓ - Rocablanca

220m², 4 hab. 2 banys, 1 lavabo, gran saló, pati, terrassa, barbacoa... 
terres gres. Calefacció. Tanc. alumini, portes de fusta. Vistes espec-
taculars! Garatge 2 places. Gran celler!!! T202773

BONICA CASA REFORMADA AMB TERRASSA DE 60M2!
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