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EL VOSTRE NADAL
Mataró celebra les festes amb l'esclat habitual de cites
com els Pastorets i tots els rituals i tradicions familiars
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CASES A MATARÓ
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499.000 €
Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2
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Taxacions gratuï tes
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Les portades

Foto antiga

La casa del Negrito

De fa 25 anys
Aquesta postal de l'editorial Abadal, que guarda amb zel
Jordi Viza, ens mostra la casa del
Negrito del Parc força anys enrere.
Tot i que la fisonomia de la casa
sembla una altra en l'actualitat,
és fàcil d'identificar la font amb
aquesta peculiar escultura d'un
home de color que havia arribat
a tenir una au viva dins la gàbia
que sosté a la mà, un dels espais
més estimats per generacions de
mataronins.

Curiosament l'artista Artur
Palomer va reivindicar setmanes
enrere en l'etiqueta del Vi Novell
de Mataró aquesta escultura, versionant-la sense gàbia. El Negrito
de la foto és l'original, que en l'actualitat és al Museu de Mataró i el
que segueix impertèrrit al Parc és
una reproducció.
Fe d'errates: en la Foto Antiga del Tot
1847 es datava la cantada de la Missa de
les Santes al Palau erròniament el 1968,
quan en realitat va ser el 1978.

De fa 15 anys
ANY XXXII
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Mataró celebra el Nadal amb els Pastorets de la
Sala Cabanyes de reclam

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

MILLOR
QUALITAT

LOW
COST

AUTO
SERVEI
24H

Pagament en efectiu i targeta bancària
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Via lliure a la ’Torre Agbar’ mataronina
La nova Torre Barceló, circular, tindrà 26 plantes i 150 habitatges,
serà l’edifici més alt de la ciutat i vol ser la nova icona de la zona
Urbanisme: Redacció - ACN

L'Ajuntament de Mataró ha aprovat un nou Pla de Millora Urbana
(PMU) a l'entorn de l'illa de la Torre
Barceló per fer possible el projecte de l'edifici singular que fa anys

Obertura 1-2 torre barcelo.indd 2

que la ciutat anhela per presidir
"l'skyline" de la façana marítima.
Serà la "torre Agbar" en versió capgrossa. L'anterior planejament de
2009 estava afectat per diverses
sentències del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, ja que es

volia aprofitar la transformació de
la zona per imputar als propietaris
del sector un gran pas soterrat que
superés la carretera i la via del tren
per connectar amb el port.
Amb el nou planejament això
s'elimina i s'aprofita també per

19/12/2018 14:12
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millorar el projecte de la torre, que
dibuixa un edifici “més alt i estilitzat” segons paraules dels responsables d'urbanisme, de fins a 26
plantes, i de forma circular, a més
d'una gran zona comercial annexa.
El projecte de la Torre Barceló
podria veure la llum en els pròxims anys. L'Ajuntament de Mataró
sembla haver trobat la fórmula
perquè el propietari dels terrenys
pugui tirar endavant un projecte
que amb el planejament previst
l'any 2009 ara era difícilment realitzable. Tots just s'inicia la tramitació urbanística per fer els canvis
necessaris, però el consistori és
optimista.

Canvi de projecte
L'edifici que s'ha d'aixecar estava
previst en una plaça semi-soterrada respecte a la ronda Barceló i
l'objectiu era aprofitar la rebaixa
de nivell per fer un pas soterrat que
creués l'N-II i la via del tren per
connectar la ciutat amb el port. El
planejament de 2009 preveia que
les càrregues urbanístiques les assumís el propi sector, un extrem
que el TSJC va rebutjar.
Per superar l'escull, s'ha desvinculat la torre de l'accés al port, de
tal manera que s'elimina la plaça
inferior i l'espai lliure al voltant
de l'edifici es reordena al mateix
nivell del carrer. El canvi de planejament s'ha aprofitat per millorar
el projecte, d'acord amb el propietari dels terrenys.

Obertura 1-2 torre barcelo.indd 4

Més alta, més esvelta
i amb zona comercial
En aquest sentit, es passa d'una torre d'una gran amplada i
de 22 plantes, a una torre circular, molt més estilitzada i que
podria arribar fins a les 26 plantes per assolir els més de 16.000
metres quadrats de sostre residencial que es permeten, amb un
màxim de 150 habitatges. A més, s'incorpora també un sòcol
als peus de la torre amb una àrea comercial i d'oficines annexa
de 2.500 metres quadrats de sostre.
Pel que fa a la connexió amb el port, l'Ajuntament no hi renuncia
i vincula el pas soterrat a les vies al desplaçament de l'estació de
Rodalies actuals a aquest punt de nova centralitat de la ciutat.
El consistori ja ha iniciat les converses amb Adif per valorar la
viabilitat de la proposta municipal.
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TALLERS GRATUÏTS
D’ENSINISTRAMENT
CANÍ

t’hi esperem!
Tenir gossos i una ciutat neta és compatible si respectem les normes
de civisme i convivència. Si tens un gos en propietat, o en vols portar
un a casa, apropa’t al punt informatiu i apunta’t a un dels sis tallers
que hem organitzat. Cuida la ciutat com cuides el teu gos!
!

Del 17 al 23 de desembre
A l’Espai Firal del Parc Central, de 16 a 20 h
Punt d’informació sobre tinença responsable de gossos.
Diumenge, 23 de desembre
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Tallers gratuïts d’ensinistrament caní i tinença responsable
!

Inscripcions al punt d’informació, al Servei de Salut i Consum o a l’adreça salutpublica@ajmataro.cat
Més informació:
www.mataro.cat
Tel. d’atenció ciutadana 010
Ajuntament de Mataró
@matarocat

Ciutat

La ciutat de les zones comercials pendents
Mataró té diferents sectors urbanístics pendents de desenvolupar
on està previst que s'hi instal·lin botigues i serveis

El Sorrall

El Sorrall

L'àmbit urbanístic del Sorrall s'ha anat completant amb la construcció del nou vial i entrada
al barri de Cerdanyola però no hi ha novetats
respecte a la zona comercial projectada, amb
un hotel inclòs. La idea era ubicar-hi petites i
mitjanes superfícies especialitzades.

La Ronda Barceló
i Balançó i Boter
A més del sòcol comercial de la nova Torre
Barceló, hi ha pendent el que ha de ser "l'Eixample" del Districte Tecnocampus amb la
ciutat, el gran meló estratègic per obrir.

Iveco-Pegaso
Dins l'acord de venda del sector Iveco-Pegaso a
l'empresa d'Iniesta per desenvolupar-lo s'inclou
que es es doblarà l'espai destinat a empreses i
comerços, del 16% al 30% dels 30.000 que hi ha.

Laia l'Arquera

Barceló i Balançó i Boter

Port de Mataró

Corredoria
d’Assegurances
Des de 1981

Tenim solucions a la seva mida en tot tipus d’assegurances
Carrer del Parc, 46 Baix · 08302 MATARÓ
Tel. 93 757 17 39
feliu@assegurancesfeliu.cat
www.assegurancesfeliu.cat
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Mataró Parc espera
ampliació

Mataró Parc

L'ampliació de Mataró Parc segueix allà mateix.
L'operador i l'Ajuntament han de negociar
per veure quina operació urbanística veuen
amb bons ulls les dues parts, en la forquilla
entre els 11.000 quadrats que permet l'actual
planejament o els 30.000 que vol l'empresa.
Sense novetats importants els darrers mesos.

L'Eix Herrera i la
Ronda Cervantes
El desenvolupament d'aquest eix vol rellançar
la zona propera a l'Escorxador amb molts nous
metres quadrats. A la zona, d'altres desenvolupaments, queden desenes de locals buits.

El Port
Eix Herrera

Obertura 3-4 zones comercials.indd 3

La zona comercial del Port de Mataró malviu
a menys de la meitat d'ocupació, només amb
els locals de la part superior amb "vida". Dins
el Pla estratègic es busca un únic operador
que s'encarregui de l'explotació de la zona i
es faci càrrec d'una inversió de 4 milions per
posar l'espai al dia. La intenció seria que fos una
zona especialitzada en el sector de la nàutica.
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Nadal a Mataró
els dies més especials
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QLED 65" 8K UHD QE65Q900
• HDR 3000
• Direct Full Array
• Ambient Mode
• Connexions: 4xHDMI / 3xUSB
/ òptica / LAN
Ref.: 1433499

8K SMART TV

GarantíaPlus
Inclou servei de garantia
plus multirisc 3 anys

Subministre Deluxe

Servei Help in

T’ho portem allà on vulguis
i quan vulguis

T’enviem un tècnic especialista
per configurar i sincronitzar la TV

Resolució 8K

E_MM_GIR

Per la compra de qualsevol model de televidor SAMSUNG
QLED t’incloem la garantia multirisc de 3 anys

Service

L'únic televisor amb una resolució
4 vegades millor a 4K i capaç de
reproduir el 100% de volum del color.

*Consulteu les condicions a la botiga

Ofertes vàlides en la Península i Balears del 21 al 24 de desembre de 2018. Tots els preus inclouen IVA, RAEE i Canon compensatori per còpia privada (Reciclat dels aparells elèctrics i electrònics). Preus expressats en euros.
E_MM_MRO
MEDIA
MARKT Girona:
Carrer
Vitòria-Gasteiz, 8 • 17003 Girona
E_MM_MRO
Tel. 972 01 07 00

Horari:
DI - DS: 09:00 - 21:00

MEDIA MARKT Mataró (C.C. Mataró Parc):
Carrer d‘Estrasburg N°5 • 08304 Mataró, Barcelona • Tel. 93 741 37 00
MEDIA MARKT Mataró (C.C. Mataró Parc):
Carrer d‘Estrasburg N°5 • 08304 Mataró, Barcelona • Tel. 93 741 37 00

E_MM_GIR_2112DDG5_01_V2.indd 1
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Segueix-nos a:
Horari:
DI - DS: 10:00 - 22:00
Horari:
DI - DS: 10:00 - 22:00

Descarrega‘t la nostra APP

mediamarkt.es

Segueix-nos a:

mediamarkt.es

Segueix-nos a:

mediamarkt.es
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Nadal a Mataró

Dies de família i tradicions
Dies "màgics", de la Loteria a Sant Esteve

T

ot i que la celebració del Nadal té tants preludis
o pròlegs com es vulgui durant bona part del
desembre, entrant en matèria dels dies que
venen el primer gran clàssic és el sorteig de la Loteria
Nacional, aquest dissabte. Les famoses cantarelles
són la banda sonora de pràcticament tot el matí, així
com estar pendent de la terminació del primer premi.
De cara al 24 comencen les cites més consuetudinàries: amb el sopar com a cita més destacada per
moltes famílies. Cada cop és més falsa l'antiga dicotomia entre la "nochebuena" i el dinar de Nadal
i és que l'elecció intel·ligent passa per fer tots dos
àpats suculents.
Els que són de la ceba catòlica tenen cita a la Missa
del Gall, i entre el Pare Noël, el Tió i els seus ajudants
parentals la nit és propícia per a sorpreses. Les nadales, cadascú, les canta quan bonament li plagui.

Les festes de Nadal ja són aquí. Amb elles arriben aquell reguitzell de cites, de quedades,
d’àpats que es comparteixen amb els que són
propers, família i amics. Hi ha uns certs clàssics
sobre els que, després, cadascú defineix el seu
itinerari d’aquests dies.

Ja en la parella de 25 i 26, Nadal i Sant Esteve, ens
situem en un univers que gravita al voltant de la taula
parada. Com en tot, hi ha versos lliures del que toca
però l'escudella, la carn d'olla, el pollastre farcit o
el gall d'indi són clàssics, al costat dels canelons de
l'endemà. Per postres, festival habitual a base de
dolços de tota tipologia haguda i per haver entre
torrons, neules i pannetones.

Aquest NADAL

Entra a

i surt amb

superp ders!!

COMPRA - VENTA - RECUPERA
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MATARÓ
C. Pablo Iglesias, 24 (Pla d’en Boet)
93 798 48 31 · secondcompany.es
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Pessebre exposat a la Rda O'Donnell.
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Nadal a Mataró

Últims dies de Fira de Nadal

Darreres hores de Fira de Pessebres i Ornaments

D

es de fa quasi un mes el centre de la ciutat
s’ha omplert de música, ornaments, pessebres, arbres, molsa, neules i galetes, entre
molts altres. Una forma de donar la benvinguda a
les festes i punt de trobada per a comerciants i tots
aquells que buscaven figures, decoracions nadalenques, torrons, llaminadures, espelmes, vesc... En
aquestes setmanes, la Plaça Santa Anna ha estat
escenari de conta contes, espectacles de màgia,
concerts i tallers. Fins i tot hi ha hagut un arbre i un
tió gegants perquè els més petits coneguessin de
ben a prop les tradicions nadalenques.
Ara, i després de quasi un mes (la fira va obrir les
seves portes el 24 de novembre), la Fira de Pessebres
i Ornaments de Nadal s’acomiada aquest diumenge
23 de desembre fins a la temporada vinent.
Les darreres activitats seran 'El Pessebre de la Clara' el
22 de desembre a les 18h amb la Companyia Patawa i
l'espectacle infantil 'El Trencanous', el dia 23 a les 18h.

La Fira mercat a la plaça
Santa Anna posa el punt final
a la temporada aquest
diumenge 23 de desembre

ESPECIAL NADAL 1848.indd 6
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Nadal a Mataró

Reformaran el pàrquing

S'arranjarà el de la Plaça de les Tereses

E

l projecte de reforma, que preveu adaptar
l’aparcament soterrat a la normativa actual i
millorar el seu aspecte general. En concret, es
construiran vestíbuls previs entre les escales d’accés per a vianants i les plantes de l’aparcament; es
reformaran els serveis adaptant-los a les persones
de mobilitat reduïda; es millorarà l’enllumenat de
les escales, vestíbuls i plantes de l’aparcament, i
s’instal·laran panells per indicar l’estat d’ocupació
en cada planta i per senyalitzar el millor recorregut
dins l’aparcament.
El projecte també preveu la pintura dels terres en
diferents colors per diferenciar els passadissos de
circulació de vehicles i les zones de circulació de
vianants. Es repintaran les places i símbols, a més
de les parets i sostres de l’aparcament. La zona de
rentatge de cotxes situada al soterrani -3 s’eliminarà
per millorar la circulació en aquesta planta i recuperar dues places a la planta -2.
L’empresa municipal Promocions Urbanístiques
de Mataró, SA (PUMSA), destinarà 1,5 milions
d’euros al projecte de reforma de l’aparcament
municipal de la plaça de les Tereses. PUMSA
gestiona de forma directa i assumeix el manteniment del pàrquing per encàrrec de l’Ajuntament.

Les obres tenen un pressupost
d’1.588.247,92 euros i un
termini aproximat de 5 mesos

BON
NADAL

Season's Greetings from International House Mataró

IDIOMES . LANGUAGES

93 796 01 25
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www.ihes.com/mat

Language is a
superpower
#LanguageSuperpower
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Nadal a Mataró

Habilitat l'aparcament
"provisional" del carrer Biada
L'espai està regulat com de zona taronja

Amb la darrera sentència
sobre Can Fàbregas, aquest
pàrquing podria ser definitiu

A

questa és la primera setmana en la qual funciona amb normalitat el pàrquing provisional
habilitat al carrer Miquel Biada de Mataró.

ESPECIAL NADAL 1848.indd 10

L'espai, provisional i gratuït, s'ha habilitat durant els
últims mesos per reforçar l'estacionament durant la
campanya nadalenca.
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Situat entre els carrers de Miquel Biada i de Tetuan,
funciona amb limitació horària i està regulat com a
zona taronja. Té més de 70 places per a cotxes i una
dotzena de places per a motos. L’objectiu, asseguren des de l'ajuntament, és "afavorir el comerç del
centre". De fet, l’actuació es va consensuar amb la
Taula transversal de comerç del Centre en el marc
del Pla d'Impuls al Centre i es busca que permeti
"pacificar" el trànsit als entorns de la plaça de Cuba.

Horaris i sistema de l'aparcament
Per tot el comentat, l’aparcament del carrer Miquel
Biada és de rotació i està regulat de dilluns a dissabtes feiners com a zona taronja de 9 a 14 h i de
16 a 20 h. S'hi pot estacionar durant un màxim d’1,5
hores amb indicador horari.
Els treballs han tingut un cost de 85.263 euros i els
ha executat l’empresa Obres i Serveis Roig per encàrrec municipal. En concret, els treballs han consistit
en la neteja i compactació dels terrenys, l’asfaltat, el
marcatge de les places, la instal·lació d’enllumenat
i la creació d’un muret de contenció per resoldre el
desnivell respecte al carrer.

ESPECIAL NADAL 1848.indd 11
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Ara es diu Pàrquing Casc Antic
Canvi de nom per promocionar-lo

L

’Ajuntament i Saba Aparcaments han acordat
un canvi de nom de l’estacionament de “Can
Xammar”, que ha passat a denominar-se “Casc
Antic”. Aquesta acció es va consensuar a la Taula
transversal de comerç amb l’objectiu d'incrementar
el grau de coneixement d’aquest equipament com
a aparcament estratègic ubicat al centre comercial
de la ciutat.
Per visualitzar aquest canvi, Saba Aparcaments ha
anunciat que oferirà a tots els establiments comercials

ESPECIAL NADAL 1848.indd 12

El pàrquing de l'empresa Saba
situat a Can Xammar (i que
tenia de nom la seva ubicació)
passarà a dir-se ara "Casc Antic"

i de restauració de la zona una promoció perquè puguin adquirir a millor preu vals d'una hora d'estacionament gratuït per als seus clients.
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Nadal a Mataró

Íntim Santes: Regalar cultura
El llibre de l'exposició, a La Destil·leria

R

egalar cultura o lectura s’ha convertit
en una aposta segura. La societat
demana cada vegada més productes de proximitat, sostenibles i, a poder ser,
amb valor afegit. Els llibres, els exemplars
originals o les experiències culturals s’han
col·locat entre els primers llocs de les opcions escollides pels ciutadans a l’hora de
regalar quelcom especial aquest Nadal.

Aquest llibre d’Anna
Aluart
inspirat en l’exposició
fotogràfica d’aquestes
Santes és una de les
propostes de regal
cultural amb més empremta mataronina

ESPECIAL NADAL 1848.indd 14
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Una d’aquestes opcions és la que brinda el llibre
"Íntim Santes", de la fotògrafa mataronina Anna
Aluart. Encarregada de l’exposició de Les Santes
d’aquest any, Aluart ha plasmat en un llibre el treball realitzat per a l’exposició. Una forma única de
fer que perdurin els retrats elaborats per l'ocasió i, a
la vegada, un regal únic i especial per a tots aquells
amants de la festa major de la ciutat.
El llibre d'Íntim Santes és imprès de la màxima qualitat i té un preu de 30 euros la unitat.
Durant el procés per donar forma a l’exposició, que
es va poder veure a l’estiu a Can Marfà, la fotògrafa
va donar molta importància als intercanvis personals amb cadascun dels protagonistes. D’aquestes
trobades en van sorgir uns petits textos redactats
pel periodista mataroní Cugat Comas. Ara uns i altres
formen part d’aquest llibre que es pot adquirir a La
Destil·leria Espai Cultural del Camí Ral de Mataró.

'Fins a tres-cents' a La Destil·leria
A la pròpia Destil·leria, per aquestes festes, es pot
gaudir de l'exposició col·lectiva 'Fins a tres-cents'
que serveix per celebrar de la millor manera possible el cinquè aniversari d'aquest important espai
artístic de la ciutat.
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Andana, el
Teatre Social

E

l Grup de teatre Andana presenta aquest dissabte 22 ‘Un vidente en apuros’, la seva darrera obra. El grup de teatre amateur explica
en aquesta ocasió la història d’un vident que pretén
enganyar els seus clients i que es trobarà “amb un
desenllaç inesperat”.
El grup de teatre Andana fa vuit anys que camina
amb força, i els seus components són persones ateses a Serveis Socials de Mataró. En aquest trajecte
els acompanya una educadora social i un voluntari.
Segons els mateixos participants, es tracta d’una
obra còmica i “fruit de la creació col·lectiva i de la
improvisació”. L’espectacle té lloc dissabte a les 19h
a Can Gassol i l’entrada és gratuïta.
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Nadales
al carrer

E

lls grallers de la Momerota, els Cavallets de
Mataró i els Garrofers, els flabiolaires del Camí
del Mig, recorreran els carrers mataronins
aquest dissabte 22 de desembre per fer la ja tradicional tocada de nadales.
La iniciativa, a càrrec de diversos músics de les
comparses de les figures festives de Mataró, farà
acte de presència pels carrers i places del centre
històric de la ciutat.

El repertori clàssic de
nadales sona diferent
amb gralles o flabiols
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Tió, Pare Noel o Reis?

La Unió de Botiguers proposa tres activitats
infantils per aquests dies de vacances escolars

E

l Tió Gegant Solidari del 21 de desembre és
la primera de les tres activitats de la Unió de
Botiguers per aquests dies de festes. La nova
edició d’aquesta activitat, organitzada juntament
amb Càritas, tornarà a repartir regals a tots els petits que s’acostin, a les 18 h, a la cantonada entre
La Riera i el carrer Argentona. L’únic requeriment,
segons els organitzadors, és “portar algun tipus de

ESPECIAL NADAL 1848.indd 18

Tió de l'Escorxador
Aquest divendres a les 19h també hi ha Tió a
l'Escorxador, organitzat per l'AV, l'EB Menuts,
la Biblioteca Antoni Comas i els Capgrossos.
També funciona amb menjar solidari perquè
cagui regals.
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menjar per alimentar el Tió”. El funcionament és
simple: per aconseguir la butlleta de participació
cal portar algun aliment a la Clínica Issa del carrer
Nou (número 46-48) o demanar-lo amb alguna de
les compres als comerços de la Unió de Botiguers.
La recollida d’aliments es fa amb Càritas de Mataró.
L’entitat recorda que els productes més necessaris
són llet, llegums, conserves de peix i oli.

Quina carta entregar?
La següent de les propostes és per l’endemà, dissabte 22 de desembre. Gràcies a la Festa del Pare Noel,
durant tota la tarda els infants podran lliurar la carta
que hagin escrit al Pare Noel i gaudir de l’animació
infantil que acompanyarà l’acte. Serà als entorns de
la Plaça de Cuba a partir de les 18 h.
I per aquells infants que en lloc d’entregar la carta
al Pare Noel ho facin als Reis Mags d’Orient, l’entitat
ha organitzat un acte de benvinguda als Missatgers
Reials. Durant tres dies tots els nens i nenes podran
portar la seva carta pels Reis Mags d’Orient a la
Plaça Santa Anna de Mataró. Serà els dies 2, 3 i 4
de gener, d’11h a 13h al matí i de 17h a 21h a la tarda.
Aprofitant l’esdeveniment, i en col·laboració amb

l’Associació de veïns del Centre, la Unió de Botiguers
organitza l’Animació Infantil del Missatger Reial, un
espai perquè els més petits puguin entretenir-se
amb activitats, tallers i jocs infantils. Serà també a
plaça Santa Anna i a La Rambla, abans o després de
lliurar la carta als reis.

ORTODONCIA

60€

/MES

Braquets Metálicos
SIN ENTRADA

Molt Bones Festes a tots!
EMPASTES

45€

HIGIENE

35€

CORONA
CERÁMICA

200€

T 937 985 592 · Riera de Cirera, 24 bxs · Mataró
www.clinicadental2.com · dental2mataro@gmail.com
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Futbol solidari a Santa Anna
Per escolaritzar tots els infants de Thiaroye

A

quest dissabte i diumenge la distància entre
Mataró i el Senegal serà una mica més curta. I
és que una nova edició del ja tradicional futbol
solidari centra esforços aquest 2018 a recollir diners
per crear beques d’estudi i afavorir l’escolarització
de tots els nens i nenes del Col·legi de secundària i
batxillerat de l’Escola Pia de Thiaroye.
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Amb aquest torneig del
2019 l’Escola Pia Santa
Anna celebra la XXII
edició del certamen
solidari, un dels clàssics
d'aquestes dates
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Les XXII Jornades, que repeteixen format i tindran
lloc els propers 22 i 23 de desembre, tenen per escenari el recinte de l’Escola Pia Santa Anna de Mataró.
Sota el lema “Junts marcarem el gol que canviarà el
món”, fa més de vint anys que les jornades ofereixen
dos dies de partits i lligues de futbol per a totes les
edats. Per participar-hi, cada jugador fa una aportació voluntària d’un mínim de 5 euros.
A més dels tornejos, hi ha programats espectacles
musicals i teatrals, tallers, jocs, bar solidari i un dinar
de germanor, entre altres. Organitzades pel Grup d’Esplai l’Erol del centre, les jornades tenen lloc gràcies
a la col·laboració de l’Associació d’Amics de l’Escola Pia del Senegal i la Fundació Educació Solidària.

Projectes ja realitzats
Tots els beneficis obtinguts van destinats al projecte.
Fins al dia d’avui, els projectes realitzats inclouen la
reforma de la Granja Escola de M’lomp, la rehabilitació d’una casa d’acollida de Sokone, la renovació
del mobiliari del Centre d’Estudiants de Toubakouta
i la construcció d’un centre social i comunitari de
Kabrousse, entre d’altres.
L’any passat es van recollir prop de 6.000 euros
amb els quals es van equipar aules ja existents i es
van poder construir quatre aules, un despatx i la
sala d’estudi i informàtica a l’escola de secundària
i batxillerat.
Thiaroye és un barri de la població de Pikine, una
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ciutat de més d’un milió i mig d’habitants situada a
l’extraradi de Dakar. Des del 2006 els escolapis van
posar en marxa l’Escola Pia de Thiaroye amb un
centre d’educació primària.
Després de la posada en marxa de l’escola els infants
i famílies havien reclamat que es pogués seguir l’escolarització de les etapes de Secundària i Batxillerat.
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Joguines per 23.000 infants

1.500 voluntaris en la campanya de Creu Roja

L

a Creu Roja preveu repartir aquest Nadal,
i gràcies a 1.500 voluntaris de més de 400
municipis de Catalunya, joguines per a més de
23.000 infants en situació de vulnerabilitat. Enguany,
l'entitat fa de nou una crida a la ciutadania perquè
doni joguines noves. Des de la Creu Roja consideren
que tots els infants tenen dret a estrenar una joguina

independentment de la situació econòmica de les
seves famílies. També demanen que siguin no bèlliques, no sexistes, sostenibles i que, preferentment,
fomentin el joc cooperatiu. L'objectiu és aconseguir-ne
70.000 fins al 4 de gener per cobrir les necessitats
de milers de nens i nenes a tot el territori.

Aquesta iniciativa
s'emmarca en el
projecte 'Joguina
educativa'
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A la campanya hi participaran més de 1.500 voluntaris i voluntàries de Creu Roja Joventut de més
de 400 municipis de tot Catalunya a través de 83
assemblees locals i comarcals (cada assemblea pot
cobrir diversos municipis d'una comarca).
La iniciativa s'emmarca en el projecte 'Joguina
Educativa' que Creu Roja Joventut desenvolupa durant
tot l'any. "Amb aquesta iniciativa volem sensibilitzar
la població sobre el valor educatiu de les joguines
i la seva importància com a eina per al creixement
dels infants i per al desenvolupament de les seves
capacitats i habilitats", afirma Rosa Alcalà, directora
de Creu Roja Joventut a Catalunya.

Diferents fórmules de col·laboració
A més de sol·licitar la implicació de la ciutadania, Creu
Roja Joventut demana la col·laboració d'empreses,
comerços i entitats. Aquest suport pot adoptar diferents fórmules: des de la donació de joguines, fins
a aportacions econòmiques, passant per la cessió
d'espais per a la recollida, entre d'altres.
Les donacions es podran fer fins al 4 de gener als
diferents punts de recollida que es poden consultar a
la web www.lajoguinaeducativa.org. Al mateix espai
web es pot veure el calendari de les diverses activitats previstes a les diferents localitats.

C/. Pacheco, 107 esq.
Ronda Alfonso X, Mataró
Tel. 93 755 61 53
gestion@insvalasesor.es

ASESORÍA DE EMPRESAS

Horario: de Lunes a Viernes
de 9 a 14 hs.

FISCAL-LABORAL-MERCANTIL-CONTABLE
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Solidaritat sobre rodes

El CH Mataró organitza un torneig el dia 23

E

l Club Hoquei Mataró, la Federació Catalana de
Patinatge, l'Ajuntament de Mataró i la fundació "Amics de Joan Petit - Nens amb càncer"
col·laboren aquest diumenge en el Memorial Irene
Llobet, al Jaume Parera de Cirera.
Aquesta activitat benèfica consistirà en un torneig
amb vuit equips d'escoles d'hoquei entre les 13:00
i les 15:30h que jugaran entre ells, així com partits
de les seleccions absolutes de Catalunya contra la
selecció de Xile, a les 16:00h per a l'equip masculí
i les 18:00h per l'equip femení. La totalitat del taquillatge i els beneficis de l'acte es destinaran a la
recerca de càncer infantil a través de la fundació
"Amics de Joan Petit - Nens amb Càncer".
Els partits de les seleccions seran retransmesos
per La Xarxa TV de televisions locals, i l'acte serà la
primera edició del memorial a Irene Llobet, persona
molt vinculada al Club Hoquei Mataró que va morir
de càncer l'any passat.

"El Nadal Sobre Rodes"
Memorial Irene Llobet tindrà
lloc el proper diumenge
AAFF anunci nadal tot mataro 138x67,35 TRAZ.pdf
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Consells de bellesa per Nadal
BellezaActiva.com ens aconsella com actuar

C

ada dia de l'any s'ha de cuidar la pell del rostre, i també del cos, netejant, hidratant i tractant en funció de les necessitats de cadascun.
Però quan arriben festes com les nadalenques, que
suposen un gran nombre de compromisos socials i
familiars, hem de tenir un aspecte especial d'acord
amb l'època de l'any. Per això cal fer un repàs dels
cosmètics d'acció ràpida que tenim a l'armari del bany.
Arriba el dia de la festa i, desgraciadament, no sempre s'ha pogut gaudir d'un dia de relax i hores de son.
Quan les condicions no són les favorables i el rostre
denota els efectes del cansament físic i de l'estrès,
el millor és utilitzar productes de bellesa immediata
o flaix. Aquests tenen la funció de produir un efecte
lífting immediat que pot durar fins a vuit o nou hores
i esborrar els signes de cansament físic o per estrès.
Falten molt pocs dies perquè arribin les dates
més festives de l'any i hem de començar a prendre mesures per a lluir una pell resplendent.
Unes quantes cures prèvies i algunes visites
a la nostra esteticista ens garantiran una pell
preparada pel ritme frenètic dels esdeveniments
socials que s'aproximen. Aquesta és la nostra
agenda de bellesa, per ajudar-te a ressaltar la
teva bellesa natural.
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Amb els coneguts com a productes flaix podem aconseguir
efectes immediats però el més
recomanable és passar per un
saló de bellesa per posar-se en
mans professionals
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A més, amb els productes flaix, el maquillatge es fixa molt millor i es
manté intacte durant tot aquest temps.
Les ampolletes flaix també reafirmen, nodreixen, hidraten i aporten
flexibilitat i resplendor a la pell i la deixen preparada pel maquillatge.
Quan apliques un producte d'efecte flaix has de fer-lo sobre la pell
lliure de cèl·lules mortes. Si sortiràs a la nit, el millor és exfoliar-la i
aportar-li un plus d'hidratació unes quantes hores abans.

Serveis per l’automòbil

La forma d'aplicar-se una ampolla flaix és senzilla:
- Neteja el teu rostre perquè no quedi cap residu de greix.
- Amb la pell ben neta, aplica la totalitat de l'ampolla lífting per tot el
rostre i coll (fins i tot en parpelles i llavis).
- No apliquis cap crema hidratant, perquè l'ampolla ja conté principis
actius hidratants i nutritius.
- Sense deixar que s'absorbeixi tot el producte, aplica el fons de maquillatge ràpidament perquè amalgami conjuntament i així el maquillatge romandrà intacte durant vuit o nou hores. Per això és preferible
que apliquis el maquillatge amb una esponja de maquillatge perquè
quedi més homogeni.
- Una vegada adaptat el maquillatge de fons, ja pots procedir amb la
resta de passos del teu maquillatge habitual.
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Molt
Bones Festes!
T. 937 571 800

Pl. Catalunya 5 · Mataró
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Nadal líric amb Josep Fadó
i Olga Kobekina
Gala de Nadal aquest divendres a l'Ateneu

L

’Ateneu de la Fundació Iluro es vesteix de gala
aquest divendres 21 de desembre per acollir una
de les propostes nadalenques més originals:
la del concert que oferiran el tenor mataroní Josep
Fadó i la pianista russa Olga Kobekina.
Una ocasió única per celebrar l'arribada de les festes
i veure en directe aquests dos intèrprets en la que
és la gran cita lírica del Nadal a Mataró.
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Les entrades
Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a través de venda en línia que ofereix
Ticketea o, de forma presencial, a la Biblioteca
Popular, l’Ateneu i la Casa Coll i Regàs. També
es podran adquirir fins a exhaurir localitats el
mateix dia del concert a l’Ateneu (La Riera, 92).
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La poderosa veu del tenor Josep Fadó estarà en
aquest cas acompanyat al piano per la tècnica de
la pianista russa. Kobekina destaca per la seva trajectòria com intèrpret que inclou concerts a Rússia,
Corea, Polònia, França, Cuba, així com enregistraments per a ràdio i televisió.

Una gala, tres propostes
Segons els organitzadors, està previst que el concert tingui una durada de 70 minuts, sense pausa.
En aquest sentit, la Gala estarà estructurada i dividida en tres parts musicalment ben diferenciades:
una inspirada l'entorn modernista de finals del segle
XIX, una altra inspirada en els estils de principis del
segle XX i una última protagonitzada per la selecció
de músiques nadalenques.

Aquest és el gran concert
d'aquest Nadal la ciutat,
amb protagonisme pel tenor
mataroní Josep Fadó
Fadó ja va protagonitzar juntament amb Big Band Jazz
Maresme el concert de Nadal
d'Argentona
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Barroc amb el Cor Madrigalista
El concert se centra en l'alemany Buxtehude

D

Dietrich Buxtehude va ser molt més que el
mestre d’orgue de Bach. Tot i que la història
el recorda per aquesta curiosa anècdota,
Buxtehude va ser un dels organistes més cèlebres
de l'escola alemanya de l'orgue Barroc, i la seva
producció musical va suposar un gran revulsiu, tant
a la seva època com durant els segles posteriors.
Va desenvolupar la seva carrera entre Dinamarca,
Suècia i Alemanya, i va ser clau en la producció musical de l’època.
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Especialment coneguda és la seva cantata de Nadal,
una producció que ara recupera el Cor Madrigalista
de Mataró pel concert que oferirà el mateix 25 de
desembre. Dirigit per Ragnhild Hjelmborg, comptarà amb la col·laboració dels músics Daniel Cardenal,
Sarah Claman, Júlia Duatis i Àlex Plaza.
El 'Concert de Nadal Barroc de Buxtehude' del Cor
Madrigalista de Mataró tindrà lloc el dia de Nadal a
les 21 h a l’Església de Sant Josep de Mataró.
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Nadales a l'aire lliure

Cita clàssica davant l'Ajuntament

C

ada 25 de desembre, dia de Nadal, els cantaires de Primavera per la Pau compleixen amb
la tradició de congregar-se al vespre davant
l'Ajuntament i oferir una cantada de nadales que
amenitza la passejada digestiva de nombroses famílies. És un moment especial, essent ja de nit, en què
les mateixes nadales populars agafen un to diferent,
cantades per veus reputades.
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Pau Riba no falla a la cita
Nadales Satíriques al Clap el dia 28

El mallorquí presenta ‘Jisàs de Netzerit’ amb De
Mortimers el dia 28 de desembre al Clap complint amb una tradició que durant molts anys
tenia lloc a Privat

"

Un espectacle transgressor, transgalàctic i
transvocàlic, narrat en Que-te-lé, un dialecte
del català afectat per una correguda de vocals
un punt a la dreta. És també una sétore pulòtoque
a mig camí entre el munúlig i el xua de pellessus,
a més d'un divertit recital de nadales tradicionals
que el fa candidat al títol de Pesturits del s. XXI
en substitució dels tan arrelats, però ja caducs,
pastorets de sempre”. Pau Riba s’ha inventat un
idioma, el Que-te-lé, i amb ell defineix el seu nou
espectacle, “Jisàs de Netzerit o capítol zero de la
guerra de les galàxies”.
Una nova proposta en la qual la vida de Jesús (nascut ara fa 2.000 anys), i la de Jisàs (personatge que
naixerà d’aquí a 2.000 més) s’uneixen per ironitzar
sobre “els avatars i els protagonistes de la més rabiosa actualitat política i social”. Un nou espectacle
diferent i transgressor que arriba aquest 28 de desembre a la Sala Clap de Mataró.
Les entrades, que es poden comprar al web de la
Casa de la Música o a www.codetickets.com, tenen
un preu de 12 euros de forma anticipada i 15 euros a
la taquilla del Clap. Precisament a les webs de venda, Riba recorda que hi ha a disposició de tots els
espectadors un diccionari Que-te-lé / Català “per si
calgués o fes falta”.
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Recordant aquell dia al Palau
Gala de record de la Missa de les Santes del 78

A

quest dissabte, la Basílica de Santa Maria acull
a les 21:30h un Concert Líric que vol servir
per recordar la cantada de la Missa de les
Santes l'any 1978 al Palau de la Música Catalana. En
el concert hi participaran el Director Pere Gonzàlez al
piano, el tenor Josep Ruiz i la soprano Lidia Martínez.
I és que l'endemà dissabte dia 22 de desembre de
2018 farà exactament 40 anys de l'única ocasió en
què la Missa de les Santes s'ha interpretat fora de
Santa Maria i dels actes del 27 de juliol. Va ser amb
motiu dels actes commemoratius del 75è aniversari
de l’Orfeó Mataroní quan un grup de cantaires van
portar la Missa de Glòria de les Santes de Mossèn
Manuel Blanch al Palau de la Música Catalana. Els
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capdavanters d'aquella ocasió excepcional –no exempta de polèmica– van ser el President i el Director
de l’Orfeó en aquell temps, Jordi Sivilla i el Mestre
Pere Gonzàlez, conjuntament l'Administració de les
Santes. Gonzàlez, aquell any, s'estrenava al capdavant de la Missa.

El propi director Pere Gonzàlez
i el tenor Josep Ruiz repeteixen
d'aquella efemèride en el concert commemoratiu que es farà
a Santa Maria, a "la casa" de la
Missa
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Circ de Nadal a Cronopis

Kapdala, del 22 de desembre al 4 de gener

E

l matrimoni entre circ i Nadal
és ancestral i aquest any, a
Mataró, no falla. És Cronopis,
la companyia de referència amb
seu a Can Fugarolas la que propicia
un espectacle que té tots els números de posar-se a la butxaca tot el
públic que hi faci cap. S'anomena
Kapdala, té una durada aproximada de 60 minuts i és un espectacle
per tots els públics.

Sinopsis
Set personatges entrellaçats en
1.500 metres de corda i algun fil
vermell que, com la llegenda explica,
"els uneix a quelcom a l'altra punta
del món o el que és el mateix... a
l'altre banda de l'escenari".

Les dates
Hi haurà funcions de Kapdala
els dies 22, 23, 27, 28 i 29 de
desembre i 2,3 i 4 de gener.
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800.000 ponsèties per Nadal
El sector reivindica el "cultiu d'aquí"

E

ls productors locals de flor i planta han produït per a aquesta campanya de Nadal prop
de 800.000 ponsèties, segons dades proporcionades pel Mercat de Flor i Planta Ornamental. La
resta –en el conjunt del país se'n venen al voltant de
dos milions– arriben d'Almeria i també d'Holanda, tot
i que en menor quantitat.
Els planteristes catalans, però, reivindiquen la qualitat de la producció local enfront de les ponsèties
d'importació. "Només amb el color de la flor, ja es
nota la diferència. El vermell és molt més intens i
és una planta més forta perquè s'ha fet més a poc a
poc", explica el major productor de ponsèties que hi
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ha a Catalunya, Santiago Camacho. Ell sol en fa més
de 300.000 als planters del Maresme.

Denominació d'origen
Per identificar la planta que ha estat cultivada a
Catalunya, ja l'any passat el Mercat de Flor i Planta
de Vilassar de Mar va posar en marxa la denominació d'origen 'Cultiu d'Aquí'. "Realment els
clients veuen diferència entre el producte català,
que es fa en un 95% al Maresme, i el que ve d'altres
zones", assegura Camacho, que demana estendre la
marca al carrer i no només entre els professionals
del sector.
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Aquest productor assegura que la postvenda de la
ponsètia feta a Catalunya és "molt millor" que la de
qualsevol altra planta vinguda de fora. La delicadesa
de la mateixa planta, explica, la fa poc recomanable
per al transport: "És una planta que no viatja bé",
puntualitza. A més, sovint la que arriba d'Almeria és
molt més "tendra" i d'un color menys intens, tant en
la flor com en les fulles.

El preu va en davallada
A més de la competència externa, els productors tenen en el preu l'altre focus de preocupació. "S'estan
repetint les bones xifres dels últims anys però, amb el
preu, en lloc d'anar endavant, anem enrere", detalla.
Segons Camacho, el curt temps de venda de la ponsètia fa que molts productors no puguin "aguantar
preus" quan veuen plens els hivernacles pocs dies
abans de Nadal.

Colors variats
Pel que fa als colors, el vermell tornarà a ser el predominant a les llars, però cada vegada més agafen
protagonisme les varietats de colors, especialment
la blanca. També s’està posant de moda la combinació de colors amb vermell o amb les de fulla taronja.
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Nadal a Mataró

La Perla de l'Havana, present
Aquest dissabte, concert a l'Antic Hospital

L

a Coral La Perla de l’Havana és un dels símbols
més importants del barri i una de les corals amb
més història de la ciutat. Recuperada al 2008,
els seus orígens es remunten a finals del segle XIX.
Aquest dissabte, i per tal de celebrar les festes, ofereix
un especial Concert de Nadal a la capella de l’antic
Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, ubicat
al mateix barri de l’Havana.
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Organitzat per l’Associació de Veïns de l’Havana, el
concert té lloc a les 20h i compta amb la participació
de Nicolas Ayache al piano. La direcció va a càrrec
de Ragnhild Hjelmborg, cantautora més coneguda
a Mataró pel seu nom artístic, Zirena. Hjelmborg té
experiència com a directora de corals i ha dirigit agrupacions com el Cor infantil d'Arenys o el Cor Infantil
de l'Agrupació Cor Ciutat de Mataró. Actualment
dirigeix també el Cor Madrigalista.
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HYUNDAI TUCSON DIÈSEL.
ET DESCOMPTEM FINS A 7.500€
SI EL FINANCES.
ÚLTIMES UNITATS EN ESTOC

Ho sentim, però el de l’anunci ja se l’han emportat.
I és que amb un preu així és normal. Per sort, encara en queden alguns als
concessionaris. Apropa’t al teu i, si finances la compra del teu Hyundai Tucson
dièsel, te l’emportes amb fins a 7.500€ de descompte. Jo no en dubtava i aniria
directament a buscar-ne un abans que volin.

MOTORPRIM.
Av. del Maresme 71-73, Mataró - 937 576 378
Gamma Hyundai Tucson: Emissions CO (g/km): 119-175. Consum mixt (l/100 km): 4,6-7,5.
Tucson 1.7 CRDi 84,6kW (115CV) 4X2 BLUED ESSENCE amb fins a 7.500€ de descompte sobre el preu del vehicle incloent IVA, transport, impt. Matriculació, descompte promocional,
aportació de concessionari, oferta de manteniment i Pla Canvia a Hyundai aplicable per lliurar un vehicle usat a canvi, amb 6 mesos, sota la titularitat del client que compra un vehicle nou
de Hyundai. Oferta aplicable per a clients particulars que financin amb el producte Hyundai MOVE a través de Banc Cetelem S.A.U. un import mínim de 13.000€ a un termini mínim de 36
mesos i una permanènci mínima de 36 mesos. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat financera. Oferta vàlida fins al 31/12/2018 o fins a fi d’existències (150 unitats en estoc). Model visualitzat: Tucson Style. Manteniment
vinculat al finançament del vehicle. La garantia comercial de 5 anys sense límit de quilometratge oferta per Hyundai Motor España S.L.U., als seus clients finals només aplicable als vehicles Hyundai venuts originàriament per la xarxa
oficial de Hyundai, segons els termes i les condicions del passaport de servei. Consulta les condicions de l’oferta, manteniment i garantia a la xarxa de concessionaris Hyundai o a www.hyundai.es.
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Vas néixer
per obrir camí.
Nou T-Roc.

NOMÉS UN D’ÚNIC.
Tens raó, és un crossover. I sí, també és un SUV compacte. Si t’inspira un caràcter
únic, vas pel bon camí. I la motllura cromada li proporciona aspecte de cupè, és
veritat. Semblava impossible concentrar tot això en un mateix model, però som
davant d’una naixement nou, autèntic i original. Es diu Volkswagen T-Roc.
Gamma del nou T-Roc: consum mitjà (l/100 km), de 5,1 a 6,8. Emissió de CO2 (g/km), de 117 a 153.

#SoloUnoUnico

Motorsol

Ctra. Nacional II, km. 643 - Tel. 937 552 627 - 08349 Cabrera de Mar

50587 MOTORSOL 150X228 T-ROC FRONTAL CAT.indd 1

www.motorsol-volkswagen.es
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LÍDERS IMBATUTS
El CH Mataró es manté al capdavant de l'OK Lliga Plata, amb
un confortable avantatge, superat el primer terç de competició

A
C/ Estrasburg 5, Local 109B
OBERT CADA DIA FINS A LES 04:00H (DARRERE DELS CINEMES)
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MINUT ZERO

Opinió

Cugat Comas
periodista el tot mataró

Agenda
CASA

HANDBOL Plata Estatal Fem.

Nadal és temps de dards
El Mundial que es disputa a Londres és molt recomanable
Diuen els que hi entenen que el tragí
vital que vivim fa que es revaloritzin
hàbits de consum més pausats, més
tranquils. Hi ha per exemple el fenomen denominat 'slow TV' amb el
tòpic exemple del canal que és una
llar de foc encesa o la transmissió de
la proa d'un vaixell enmig d'una travessa. En el món de l'esport televisat, de fet, no cal que s'inventin anglicismes ni modes nòrdiques: hi ha
molta gent que no sap dir el nom de
tres ciclistes actuals i en canvi s'embadaleix dels paisatges de França
cada juliol amb el Tour. O, ara que ve
Cap d'Any, la carència de salts perllongats punteja la son iniciàtica del
migdia de l'1 de gener.
És el que barroerament en diran
"esports per tenir de fons" o directament disciplines de migdiada, estereotip si em permeten injust, ja que
si alguna disciplina cal condemnar
per delicte d'avorriment seria més
quelcom tipus beisbol. A casa se'l

El Personatge

miren i és força insuportable.
Dic això perquè ja fa temps que
em pensava que era davant un
exemple d'aquests quan, per les dates que s'acosten, veia dards a la televisió. I és que per Nadal s'escau el
Mundial de Dards, un esdeveniment
esportiu brutal, que em permetran
que els recomani, per espectacular, intens. L'Alexandra Palace de
Londres és un festival en els dies
importats. El dia de Cap d'Any a la
nit, sempre, és la final.
Si no hi han badat i poden, els ho
recomano. L'any passat es va retirar
'The Power' Phil Taylor, la llegenda de la disciplina i aquest any
són favorits qui el va jubilar com a
subcampió, Rob Cross i el millor del
món Michael Ven Gerwen.
Jo ja friso per ser escarxofar-me al
sofà i gaudir de les sessions d'aquest
any. No sé si és esport de migdiada
o 'slow TV'. Però sigui el que sigui
enganxa. I molt.

Aitor González
ce mataró futbol

JH MATARÓ - PUIG D'EN VALLS

Dissabte 22 | 17 h | Pav. Teresa M. Roca

TENNIS TAULA Div. Honor Mas.
QUADIS CNM - BORGES B
Dissabte 22 | 17 h | Complex Joan Serra

FUTBOL 3a Catalana
MATARONESA - MOLINOS

Dissabte 22 | 17 h | Mpal. Camí del Mig

PLA D'EN BOET - CERDANYOLA

Dissabte 22 | 17 h | Mpal. Pla d'en Boet

CIRERA- LLOREDA

Diumenge 23 | 12 h | Mpal. Cirera

LA LLÀNTIA - LA SALUT

Diumenge 23 | 10:30 h | Mpal. La Llàntia

FUTBOL 1a Catalana Femenina
CE MATARÓ - LLERONA
Diumenge 23 | 17 h | Mpal. Centenari

FORA
WATERPOLO Div. Honor Mas.
MEDITERRANI - QUADIS CNM

Dissabte 22 | 12 h | Piscina Josep Vallès

FUTBOL 2a Catalana
PREMIÀ ESP. -CE MATARÓ

Dissabter 22 | 18 h | Mpal. Premià de Mar

HANDBOL 1a Estatal Masc.
SANT VICENÇ - JH MATARÓ
Dissabte 22 | 20:30 h | Pav. Sant Josep

HOQUEI PATINS OK Lliga Plata
VILAFRANCA - CH MATARÓ
Diumenge 23 | 12:30 h | Pav. Vilafranca

BÀSQUET Lliga Femenina 2
CORTEJADA - BOET MATARÓ

Dissabte 22 | 19:30 h | Vilagarcia de Arousa

Staffel

tot

Esport
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El capità groc i negre va fer dos
golassos de falta, "estil Messi"
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HOQUEI PATINS

OK LLIGA Plata Mas.
L'avantatge sobre el
segon és de cinc punts

Amb patiment final, el CH Mataró
supera al cuer i segueix líder

9a jornada (15 de desembre)
Liceo B - Vilafranca ................................3-2
Taradell - Alpicat..................................... 4-1
Tordera - Vilanova .................................. 1-6
Raspeig - Arenys de Munt ....................3-2
Palafrugell - Barça B ..............................2-3
MATARÓ - Sant Feliu ............................5-4
Manlleu - Maçanet.................................3-6

Classificació

CH MATARÓ 23; Palafrugell 18; Liceo
B 16; Taradell, Manlleu i Vilanova 15;
Maçanet 14; Vilafranca, Arenys de Munt
i Barça B 12; Raspeig 10; Alpicat 9; Tordera 7; Sant Feliu 3 punts.

Repte complicat abans
de festes a la pista del
Vilafranca

Aquest diumenge els homes d'Albert
Larrea posen a prova la seva imbatibilitat a la pista complicada del Vilafranca,
on no hi guanyen des del 2012. La temporada passada en van treure un empat
a tres gols, i aquesta els vilafranquins
passen una mala ratxa amb tres derrotes consecutives, que els fa perillosos.

LLIGA NAC. Cat.Fem.
Acaben en sisè lloc
14a jornada (15 de desembre)
Vila-sana B - Jonquerenc ......................3-2
MATARÓ - Igualada ...............................2-4
Voltregà B - Bigues i Riells B.................5-1
Barberà - Vilanova B .............................. 1-8

Comencen la segona fase
líders

Després de perdre amb l'Igualada a
casa, el Mataró va acabar la primera
fase en sisè lloc, però com que gairebé
tots els punts els ha fet contra els rivals
de baix, començarà la segona fase amb
16 dels 18 punts possibles. El primer
partit ja serà després de les Festes.

Grup 2 - Fase 2

MATARÓ 16; Lloret 12; Jonquerenc 10;
Cerdanyola B i Noia 9; Vila-sana B 7;
Sferic Terrassa 6; Barberà 1 punt.

ETE-1553.indd 3

Allarguen la ratxa. | d.ferrer

Els mataronins segueixen sense
perdre i agafen més avantatge al
capdavant de l'OK Lliga Plata
El Sant Feliu es va avançar de seguida, deixant clar que vendria ben cara
la seva pell, i després de l'empat de
Florenza es va tornar a avançar, posant-se 1-2 a falta de deu minuts pel
descans. Abans d'acabar el primer
temps, Cusachs va poder igualar de
nou el marcador.
A la represa el CH Mataró va sortir
decidit a imposar la seva llei, i als cinc
minuts ja manava 4-2 gràcies als gols
de Cantero i Palacín. Quan quedaven

5
4

CH MATARÓ
CHP SANT FELIU

CH MATARÓ: Sergi Grané, Gerard
Cusachs (1), Pau Palacín (2), Eric Florenza
(1), Bernat Romero; Oriol Lladó, Guillem
Carbonell, Conrad Xicota, Àlex Cantero
(1), Jaume Gisbert (ps).

poc més de quatre minuts pel final
Palacín semblava sentenciar el partit,
però la reacció visitant va ser fulgurant, i de seguida es posaven 5-4, amb
gairebé tres minuts per buscar l'empat. Van disposar d'una falta directa
i un penal, però Grané, un cop més
decisiu, va impedir l'empat visitant.

El CH Mataró, bronze a l’Europeu
El Fem16 entrenat per Albert
Bou millora la quarta posició de
la temporada passada
Després de quatre dies de competició a Cerdanyola del Vallès, les noies
del CH Mataró van acabar terceres
al campionat europeu d'hoquei patins en la categoria de menys de 17
anys, que es va emportar l'equip local
al guanyar els sis partits que va jugar.
Les mataronines no van començar bé el
campionat, ja que van perdre el primer
partit davant l'equip portuguès, l'Stuart
HCM, però els dos partits següents els
van guanyar contra l'equip italià i contra

el suís. A la tercera jornada s'enfrontaven
al Cerdanyola, però després de dominar
bona part del matx i posar-se 0-1, van
acabar caient per 2-1, i les locals ja van
posar-se el títol a la butxaca. Per acabar en tercer lloc, el Mataró també va
guanyar a l'equip alemany i va empatar
amb el Gijón en el darrer partit.
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FUTBOL SALA

El Futsal Aliança Mataró es
retroba amb la victòria a Salou

Segona B
A tres punts del
segon lloc
Després d’aquest triomf els mataronins
són cinquens amb 26 punts i es troben
a només tres punts de la segona plaça
que ocupa l’Hospitalet Bellsport i que
aquesta setmana va perdre.
13a jornada (8 i 9 de desembre)
Aquest cap de setmana el Futsal Aliança
Mataró tancarà el 2018 a la pista del
Pallejà, un altre equip de la zona alta de
la classificació que té els mateixos punts
que els vermells.

divisió d'honor fem
Triomf fora de casa. | d. ferrer - arxiu

L'equip sap patir per acabar
guanyant
Després de dues derrotes seguides el
Futsal Aliança Mataró va tornar al camí
de la victòria després d’imposar-se per
un ajustat 3-4 al Salou. Els mataronins
van fer un partit molt seriós i després
de capgirar un 2 a 1 en contra van controlar el ritme de partit i no van deixar
escapar la victòria com havia passat

3
4

SALOU
FUTSAL ALIANÇA

ALIANÇA MATARÓ: Fernandez, Novo,
Medin (2), Canal (1), Berlanga (1), Ceesay,
Tolrà, Chiheb, López, Del Barco, Ciscar,
Paquito Pares.

en els darrers partits. En els darrers
minuts l’Aliança va defensar bé l’atac
de cinc dels locals i i va saber patir per
sumar aquests tres punts.

Continua la gran ratxa del femení
5
4

FUTSAL ALIANÇA
LES CORTS

FUTSAL ALIANÇA: Neddermann,
Espinar (2), Garcia (1), Moya, Tortajada,
Cuquet, Cayuela (1), Vazquez (1), Munné,
Ribas (1), Gama , Reixach.

Nova victòria del femení del Futsal
Aliança Mataró per un ajustat 5-4 a Les
Corts, un altre dels equips que lluita per
les primeres places del campionat. La
primera part va ser molt entretinguda
i es va veure fins a 5 gols. Al descans les
barcelonines manaven en el marcador
(2-3), però a la represa les mataronines
es van fer amb el control del partit. Tot
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Triomf de les noies. | @futsal_mataro

i això no va ser fins ben entrada la segona part quan Meritxell Ribas va fer
el 3-3 i després Espinar i Cayuela van
segellar amb dos gols més una nova
victòria mataronina.

Final pel lideratge
a la pista del Caldes
El femení del Futsal Aliança Mataró
ja porta cinc jornades de lliga seguides
guanyant i això els hi permet d'atrapar
el líder a la classificació.
Aquest dissabte a les 17:40 hores les
mataronines jugaran una final pel lideratge de la categoria a la pista del CN
Caldes, el primer classificat. Recordar
que tots dos equips arriben al partit
amb els mateixos punts.

3a Divisió Nacional
Nova derrota a casa
L'SPALL Ciutat de Mataró no va poder
opositar ressistència en la visita de
l'Arrahona a l'Eusebi Millan. El primer
equip del club groc-i-negre venia
esperonat per sortir de les posicions de
descens per primer cop en tot l'any però
els barcelonins van ser superiors, es van
situar 0-2 i tot i que El Merrouni va retallar amb l'1-2 finalment van sentenciar
el partit.
L'Spall ara és 12è de 16 i només per la
diferència de gols no torna a caure
en posicions de descens. Després de
vacances visitaran el Montcada, que és
segon per la cua.
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WATERPOLO

Div.Honor Masc.
El Quadis és cinquè...

Res a fer davant del Barceloneta,
un dels millors equips del món

10a jornada (15 desembre)
Tenerife - Sabadell.................................7-15
Concepción Madrid - Mediterrani ...2-23
QUADIS CNM - Barceloneta .............2-10
Terrassa - CN Barcelona .......................8-7
Navarra - Canoe .....................................7-6
Sant Andreu - Catalunya .................. 14-12

Classificació

Barceloneta 30; Terrassa 27; CN Barcelona 24; Mediterrani i QUADIS CN
MATARÓ 21; Sant Andreu 15, Sabadell 11,
Navarra i Canoe 10, Tenerife 4, Catalunya 3, Concepción 0.

S'acaba l'any i la primera
volta a la piscina del "Medi"
El Quadis té un partit contra un rival
directe, que l'acaba d'atrapar a la classificació, i que seria rival en els "play-oﬀ"
si acabés ara la lliga.
En 27 visites a la piscina Josep Vallès
s'han aconseguit 10 triomfs, tres d'ells
en les tres últimes temporades (en la
passada per 5-6). Curiosament mai s'ha
acabat en empat.

Div.Honor Fem.
... i La Sirena també
7a jornada (6 desembre)
Mediterrani - Terrassa ..........................11-9
Sant Feliu - Rubí .................................... 8-9
Moscardó - Sabadell ............................ 7-17
Concepción - Zaragoza ........................7-11
La Sirena CNM ja havia avançat el partit
a Sant Andreu amb derrota per 6-3.

Gran potencial mariner. | d.ferrer

L'equip mariner va jugar amb la
màxima intensitat durant tot el
partit
El Quadis CNM no va tenir res a fer
davant el Barceloneta, un dels millors
equips del món, que va jugar amb la
màxima intensitat durant tot el partit.
La defensa pressionant dels visitants
va dificultat molt l'atac de l'equip local,
que tenia moltíssimes dificultats per
trobar posicions còmodes de xut. El
Quadis tampoc defensava malament,
però al davant tenien jugadors de gran
qualitat que van posar el 0-3 al final
del primer quart.
En el segon quart no va canviar la
tònica del partit, com no canviaria en
el tercer i en el quart períodes. Però
aquest va estar més igualat, amb magnífic gol local de Codina en jugada de
superioritat.

2 QUADIS CN MATARÓ
10 BARCELONETA
QUADIS MATARÓ: Mari0 Lloret,
Ramiro Veich, Pitu Puig, Marc Corbalan
(1), Edu Mínguez, Lluc Bertran, Pol Daura,
Àlex Codina (1), Pol Barbena, George
Ford, Germán Yáñez, Xavier Casabella
(ps)
PARCIALS: 0-3, 1-2, 0-2, 1-3.

Després del descans llarg i en un
tercer quart on els equips forts solen
sentenciar, va ser Mario Lloret el que
va evitar mals majors, amb un parell
de grans aturades, una d'elles en un
penal llançat per Mallarach. Tot i això
la diferència pujà fins els 6 gols.
I en el darrer quart, més del mateix,
amb gol local de Marc Corbalan, que
va evitar que el Quadis es quedés amb
un sol gol, que hauria estat el registre
més baix de tota la història.

Classificació

Sant Andreu, Sabadell 21; Mediterrani
13, Rubí 12; LA SIRENA CN MATARÓ
10, Sant Feliu i Terrassa 9; Zaragoza 6;
Moscardó 3, Concepción 0.

Jugaven dijous a Sant Feliu

Ahir dijous dia 20 La Sirena CNM jugava
en partit de la 8a jornada, penúltima
de la primera volta a Sant Feliu de
Llobregat, davant un equip que, sorprenentment, està només un punt per sota
del mataroní.
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El Club Vòlei Mataró Caliu suma
sis punts claus

Triomf vibrant
del Quadis

una mica més igualat, però a partir de
la meitat del set amb el Mataró Caliu
posant la directa cap a la victòria, que
es va tancar en poc més d’una hora.

El dissabte victòria a Barcelona
Dissabte a la tarda, amb les mateixes
jugadores, el CV Mataró va visitar al
Barça, un altre dels equips de la zona
baixa de la classificació, però que a la
primera volta havia complicat molt
les coses.
El primer set va ser molt similar al
del dijous, amb bon servei i contundència de l’atac mataroní (16-25). En el
segon set el Barça va reaccionar i va
estar molt més encertat en defensa, i
va empatar el partit (25-20). Aquesta
El femení del CV Mataró treballant per tornar a vegada, però, el CV Mataró Caliu va
saber tornar a entrar al partit i fer
Va guanyar en 48 hores a casa
valer la superioritat tècnica davant
davant el Prat i a la pista del
d’un Barça que no va poder fer res
Barça CVB
per evitar la derrota, amb parcials de
Bona setmana per al Club Voleibol 20-25 i 17-25.
Mataró Caliu, que va aconseguir dues
victòries en 48 hores i continua a la En segon lloc, i fins l'any vinent
segona posició a la 1a divisió catala- Amb les dues victòries i els sis punts
na femenina només per darrere de la aconseguits l’equip està molt consoBlume, el grup de tecnificació de la lidat a la segona posició: GET Blume
34, CV MATARÓ CALIU 28, Barberà
federació catalana.
21, Vall d'Hebron 19, Olot i Lloret 10,
Prat i Barça CVB 9.
Dijous victòria davant del Prat
Ara vacances. El primer partit del
El dijous, en un partit avançat de la
12a jornada, l’equip va superar amb nou any serà precisament contra el
facilitat al Prat per un contundent 3 a líder, el dissabte 12 de gener, en un
0, amb parcials de 25-13, 25-19 i 25-19. partit que servirà per veure el nivell
El primer set va ser la clau del partit, de les mataronines de cara la possible
un bon Mataró va passar per sobre fase d’ascens.
del Prat, gràcies al servei que les jugadores visitants no podien contro- El sènior B va llançat
lar i això permetia contraatacar amb El Femení B, continua guanyant tot
contundència a les jugadores locals. el que juga, aquesta setmana 0-3 a
El segon i el tercer set van ser pràcti- Canet, i és líder destacat del seu grup
cament iguals, amb el començament de la quarta divisió.
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Imatge del punt decisiu. | @cnstennistaula

Va derrotar el CN Sabadell,
rival directe, per 4-3 després de
quatre hores i mitja de partit
El Quadis CN Mataró de tennis taula
va guanyar el dissabte passat per 4-3
el CN Sabadell, un rival directe, en el
millor partit de la temporada, que es
va allargar durant quatre hores i mitja.
Els dos equips arribaven a aquest
partit de la 10a jornada de la Divisió
d'Honor, situats en zona de fase d'ascens i igualats a 14 punts, això sí amb
els sabadellencs havent jugat un partit
més. Per tant s'esperava un partit molt
intens com així va ser. Va començar
dominant l'equip visitant per 1-3, però
els nois de l'equip mataroní van fer
una remuntada espectacular, a més
amb participació de tots tres jugadors
mataronins, guanyant els dos últims
individuals (Peral i Ramos) i el decisiu
partit de dobles (Pons i Peral).

QUADIS CN MATARÓ 4-3
CN SABADELL

Xavier Peral - Ferran Brugada 1-3
Arnau Pons - Ivan Ruiz 3-2
Yordi Jason Ramos - Yuri Beschastny 2-3
Arnau Pons - Ferran Brugada 1-3
Xavier Peral - Yuri Beschastny 3-1
Yordi Jason Ramos - Ivan Ruiz 3-0
Xavier Peral/ Arnau Pons - Brugada/
Weisz 3-1
El Quadis CN Mataró és co-líder. La
classificació l'encapçala l'Irun B amb
16 punts, igual que el Quadis, però
aquest amb un partit pendent.
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

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

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h

GRAN OFERTA!

Mueble de baño
120cm wengué
con lavabo de porcelana
2 senos y espejo liso

995

Antes

€

404,95

Ahora sólo

€

* También disponible en 120cm 1 seno. 100, 80, 70, 60cm.
Consulta precios en nuestras tiendas.

us

Tot l’equip de
2P GRESS ARGENTONA 1848.indd 2
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NOVEDAD!
Revestimiento rectificado
30x90cm, 1a calidad

17,25
20,55

EAL

BOR

por sólo

E

WHIT

€/m2

por sólo

CEPT

CON

NOVEDAD!
Porcelánico
orcelánico rectificado
60x60cm
1a calidad

E

WHIT

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

€/m2

B

L
OREA

ARENARIA

GREY

Antes

18,95

8,18

€/m2

Ahora sólo

€/m2

us desitja unes Bones Festes!
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HANDBOL

Primera Estatal
El Joventut continua 5è

Se'ls escapa el triomf en un partit
que van controlar sempre

13a jornada (15/16 desembre)
La Roca - Sant Vicenç .........................31-25
JH MATARÓ - Sant Joan Despí ....... 28-28
Poblenou - Sant Quirze.................... 26-29
S.Esteve Pal.- OAR Gràcia ...............30-34
Sant Cugat - Esplugues ................... 26-27
Sarrià - Bonanova ............................29-20
Montcada - Granollers B .................. 38-31
Palautordera - Sesrovires ................26-20

Classificació

Sarrià 22, Sant Quirze 21, La Roca 19;
Sesrovires 17; JH MATARÓ, Esplugues i
OAR Gràcia 15, Montcada 13; Granollers
B 12; Sant Cugat i Palautordera 10; Poblenou i Sant Joan Despí 9; Sant Vicenç
8; S. Est. de Palautordera 6; Bonanova 3.

Desplaçament assequible

El dissabte (20:30 h) es desplacen a
Sant Vicenç dels Horts on la temporada
passada van guanyar 17-28.

Plata Estatal Fem.
Sant Quirze és el campió
d'hivern
13a jornada (17/18 novembre)
OAR Gràcia - Puig d'en Valls ........... 21-27
Amposta - Mislata.............................22-25
Elda - Dominicos ................................ 22-21
Sant Joan Despí - La Roca ............... 19-18
Agustinos Alacant - Benidorm .........12-17
Sant Vicenç - Sant Quirze ................25-26
JH MATARÓ - Lleidatana ..................29-21

Classificació de la 1a volta

Sant Quirze 24, Puig d'en Valls 21,
Benidorm 20, Elda i JH MATARÓ 18, Amposta 14, Mislata 13, Sant Vicenç 12, Sant
Joan Despí 11; La Roca 10, Dominicos 9,
Agustinos i OAR Gràcia 5, Lleidatana 2.

Repeteixen a casa amb visita
eivissenca
Gran partit el dissabte a les 17 h amb visita del Puchi eivissenc, que és el segon.
És la seva primera visita. A la 1a volta
victòria mataronina per 23-26.

ALTRES RESULTATS

1a Cat. Fem.: Llavaneres Caldes
d'Estrac- Guissona 28-10; 2a Cat: JHM
B - OAR GRàcia B 30-33; Palautordera
B - Llavaneres Caldes 25-26.
Lligues Catalanes de Base: Cadet
Mas.: JHM - FC Barcelona 19-56; Inf.
Fem.: Les Franqueses - JHM 13-16.
1a Catalana: Juv. Mas: JHM - S.Vicenç
31-34; Juv. Fem.: Cerdanyola - JHM 23-47.
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Vaqué, màxim golejador. | d. ferrer

L'equip groc-i-negre encadena
quatre jornades sense guanyar
El Joventut només va poder sumar
un punt, però tot i això es manté en
el cinquè lloc de la classificació, i un
punt més a prop del quart.
A part dels primers compassos,
l'equip de Jordi Fernàndez va dominar sempre, amb diferències que van
arribar als cinc gols, tant a mitjans de
la primera part (10-5), com a l'inici de la
segona (17-12). Però l'equip visitant va
començar a trobar forats en la defensa
local (van marcar 17 gols a la segona
part) i va anar remuntant. Faltant dos
minuts el Joventut encara guanyava

28 JOVENTUT MATARÓ
28 SANT JOAN DESPÍ
JOVENTUT MATARÓ: Quico Sola, Dani
Torvisco porters; Pablo Vela (6), Manel
Núñez (2), Jaume Pujol (5), Jan Bonamusa
(3), Dani Aguilera (1), Bernat Muñoz (1),
Oriol Vaqué (7), Oriol Prat, Berenguer
Chiva, Max Anson, Benjamí Calvillo,
Bernat Bonamusa (1), Javier Martín (1).
PARCIALS CADA 5': 1-1, 3-3, 7-4, 11-6, 139, 14-11 descans; 17-13, 19-18, 22-19, 25-22,
25-24, 28-28

de dos gols, però el Sant Joan Despí
va aprofitar una exclusió local per
acabar empatant quan faltaven només 20 segons, emportant-se un punt
com havia fet la temporada passada.

Superen el cuer amb facilitat
29 JOVENTUT SYNERGIE
21 LLEIDATANA
JH MATARÓ: Noemí Pérez, Laia
Argelich porteres; Ona Muñoz (12), Isa
Latorre (2), Clara Poo (5), Zara Verdugo
(1), Marina Seda, Maria Murillo (6), Irene
Hernàndez, Sara Muniesa, Saray Romero
(2), Alisa Forné (1).
PARCIALS CADA 5': 1-1, 4-2, 7-4, 11-5, 129, 15-11 descans; 18-11, 20-13, 23-16, 24-18,
27-20, 29-21.

El Joventut Synergie, es va desfer el dissabte a la tarda amb solvència del cuer,
en un partit que va tenir poca història,
tot i que comptin amb la màxima golejadora del grup, la romanesa Ema Precup.
L'equip mataroní, va dominar des
del primer moment i als vint minuts ja
guanyava de 6 gols (11-5) i al descans ho

Gran partit d'Ona Muñoz. | d.ferrer

feia de quatre (15-11) després d'una primera part espectacular d'Ona Muñoz,
la màxima golejadora local, que ja havia
marcat 8 dels 12 gols que faria al llarg
del partit.
A l'inici de la segona part la diferència
va pujar als 9 gols després d'un parcial de
5 a 0, i tot va quedar vist per a sentència.
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el tot Esport

BÀSQUET

El Mataró Feimat compleix i es
menjarà els torrons tercer

Lliga eba (grup C)
Pausa nadalenca abans de
tancar la primera volta
12a jornada (16 de desembre)
MATARÓ PARC BOET - Quart.........75-72
Olivar - Tarragona ............................. 64-73
Esparreguera - Castellbisbal ...........68-56
Cornellà - Valls ................................... 62-67
Salou - Igualada ..................................83-73
Martorell - Salt....................................75-62
MATARÓ FEIMAT - Calvià ...............76-66

Classificació
Alegria al Palau Mora. | d.ferrer

Sentencia al cuer en un gran
darrer quart
El Mataró Feimat va aprendre la lliçó i
no es va deixar sorprendre pel Calvià
en la darrera jornada d'EBA abans de
l'aturada nadalenca. Tots els membres
del vestuari groc tenen gravats amb
foc els punts "tontos" que han deixat
escapar del Josep Mora en aquesta
Lliga EBA i la conjura era que contra
el cuer no es podia repetir la situació.
Aquesta era la màxima i es va complir,
amb el que l'equip de Charly Giralt
es menjarà els torrons en situació de
privilegi: tercers de la classificació i a
dos punts del lideratge. Va ser un partit
especialment inspirat per Ignasi Ariño,
que va signar una de les seves millors

76 MATARÓ FEIMAT
66 CALVIÀ
MATARÓ PARC BOET: Solé (5),
Viñallonga, Rodríguez, Ventura (2), Ariño
(24), Romero (12), Tardío (13), Touré (11),
Traver (9).
PARCIALS: 25-11, 16-22, 14-12, 21-11

aportacions en molt de temps. Va anotar
24 punts amb fins a 5 triples de 10 intents.
Si algú es pensava que el partit contra els balears seria tranquil ja va veure
d'entrada que tot al contrari. El Calvià va
aguantar el ritme dels grocs al primer quart
i fins i tot després del segon va anar-se'n
als vestidors per sota. No va ser fins al
darrer quart que el Feimat va fer un cop
sobre la taula, guanyant el parcial de 10 i
sentenciant el partit.

El Mataró Parc Boet tomba el líder

75 MATARÓ PARC BOET
72 QUART
MATARÓ PARC BOET: Puig (26), Merino (9), De Pree (4), Aza (10), Francisco
(9), Duran, Tuxford (2), Sola (8), Forcada,
Moore II (7).
PARCIALS: 14-24, 23-11, 19-15, 19-22
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L'Eusebi Millán va ser un malson per
Quart, que arribava a Mataró com a
colíder d'EBA i va tornar cap a terres
gironines escuat per la derrota. Gran
reacció del Mataró Parc Boet que va
enterrar la mala ratxa vencent en un
autèntic partidàs a un dels grans noms
de la categoria.
Els taronges van saber remar contra
corrent després d'un primer quart amb
desavantatge sever i, poc a poc, van
anar gratant fins a dominar el partit.
Tant o més important que aquesta reacció al segon i el tercer quart va ser
saber patir al darrer, amb bona part
dels aficionats menjant-se les ungles
de nervis. Per la posteritat queda, però,
la victòria i el factor camp recuperat.

El grup C arriba a Nadal amb el Tarragona líder amb 22 punts; Quart, 21 punts;
Mataró Feimat, Igualada i Esparreguera,
20 punts; Martorell, Olivar i Mataró
Parc Boet, 19 punts; Salou, 18; Valls, 17;
Cornellà, 16; Castellbisbal, 15 i Calvià i
Salt tanquen amb 13 punts.
13a Jornada (13 de gener)
Parada nadalenca a la Lliga EBA que no
reprendrà la seva activitat fins la el dia
de Reis. Serà, la 13a, la darrera jornada
de la primera volta. El Mataró Parc
Boet començarà l'any agafant l'avió
per anar a Calvià, conscients que un
desplaçament a la pista del cuer és una
gran oportunitat per consolidar la bona
imatge oferta contra el líder. El Mataró
Feimat es trobarà en una tessitura similar ja que visitarà el Salt, l'altre equip
que tanca la taula. Més valdrà, però, que
ja hagin suat els torrons abans.
Copa Catalunya Masculina
Mollet - GRUP MARTHE UEM ......92-66
El segon equp de la UE Mataró tanca
l'any en novena posició, a la mateixa
distància del líder que del cuer.

Dojo
Cervantes
ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat

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

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

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

www.dojokaratecervantes.es
félix 7º DAN
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BÀSQUET

Lliga FEM-2 (A)
Viatge a Galícia
abans de Nadal

L'Advisoria Boet no falla
i guanya a casa del cuer

11a jornada (15 de desembre)
Pontevedra - Horta ........................... 65-54
Avilés - Barça..................................... 46-70
Coruña - León......................................56-73
Ardoi - Ibaizábal ................................67-64
Azpeitia - Arxil ................................... 93-67
Segle XXI - Vigo .................................46-76
Cerdanyola - ADVISORIA BOET ..64 - 72

Classificació

Lidera el Celta amb 22 punts; seguit per
l'Ardoi amb 21; León té 20 punts; Azkoitia, 19, Barça, Ibaizábal i Advisoria Boet
empaten a 17 punts; Avilés, 15 punts;
Horta, Cortegada i Segle XXI en tenen
14; Corunya, 13; Arxil, 12 i Cerdanyola 10.
12a Jornada (22 de desembre)
Un nou desplaçament llunyà per les
noies del Boet que tenen números per
acabar-se sabent de memòria el camí
que porta a Galícia. En aquesta ocasió
juguen contra el Cortegada de Vilagarcía de Arousa, a Pontevedra, dissabte 22
a les 19:30h en el darrer partit d'aquest
2018 històric per a les taronges. El
podran rematar guanyant a domicili?

Copa Catalunya
Que el Tió cagui
regularitat
11a jornada (15 de desembre)
Sant Adrià - Almeda...........................58-75
Roser - Sant Fruitós ...........................55-47
Lleida - Igualada ............................... 66-73
Viladecans - Girona ...........................60-71
Banyoles - Les Corts .........................46-63
Hospitalet - Tarragona ..................... 68-52
GrupBarna - Terrassa........................69-54
Gramenet - C. PONCE MATARÓ ...69-49

Una imatge d'un Boet-Cerdanyola. | arxiu

Les taronges manen durant tot
el partit al Vallès
El femení del Boet va estrenar amb
victòria el seu nou patrocinador. Les
taronges tenien una ocasió propícia
per sumar a fora en una lliga tan disputada com l'Estatal Femenina 2 ja que el
Cerdanyola és el cuer però no van tenir
un partit plàcid sinó que van haver de
suar durant els quaranta minuts per
segellar la segona victòria consecutiva que els permet enganxar-se al tren
superior de la classificació. El partit
contra les vallesanes va començar
amb protagonisme defensiu i poc a
poc tots dos equips van entrar més
marxes i ritme. Va ser un duel de fit
a fit en el que les taronges no es van

14a Jornada (12 de gener)
Descans nadalenc per les noies del
Construtoni Ponce abans de rebre el
Viladecans, tercer classificat. A veure si
el 2019 arriba amb més regularitat.

69 GRAMENET
49 CONSTRUTONI PONCE
CONSTRUTONI MATARÓ: Cuní (2),
Balmes, Murat, Domènech (4), Coll (8),
Magriñà (13), Cobo (3), Molina (7), Martínez (2), Solé (10).
PARCIALS: 20-14, 11-14, 23-13, 15-8
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AE BOET: Gibert (5), Diao (3), Andersen
(6), Camps, Claret (9), Llobet (6), Ruano
(12), Massuet (7), Timoner (2), Latorre (3),
Jones (19).
PARCIALS: 11-15, 20-20, 17-20, 16-17

poder relaxar en cap moment.
Judy Jones, una jornada més, va ser
la jugadora franquícia del combinat que
dirigeix Jordi Vizcaíno amb l'enèsima demostració de potència i domini del joc.
Els vuit punts finals d'avantatge són
una de les millors rendes del partit ja
que, primer quart a banda, la resta de 30
minuts van ser un intercanvi empatat.
La millor classificació de les taronges
els va donar calma i confiança, al final.

Sense opcions a Santa Coloma

Classificació

L'Almeda segueix imbatut amb 26
punts; Girona, 24; Viladecans, 23; Roser,
22; Hospitalet, 20; Construtoni Ponce
Mataró, 20; GrupBarna i Lleida, 19;
Gramenet, Sant Adrià i Igualada, 18;
Les Corts, Terrassa i Banyoles, 16 punts;
Tarragona i Sant Fruitós, 15.

64 CERDANYOLA
72 ADVISORIA BOET

Mal partit del Construtoni Ponce a
Santa Coloma de Gramenet on l'equip
d'Àlex León va acabar perdent per un
marge contundent de 20 punts. Les
noies de l'Esportiva van anar per darrere pràcticament en tot el matx però
al final del segon quart van arribar a
empatar, presentant candidatura al
domini del partit. Va ser, però, un miratge ja que tornant del descans de seguida les jugadores del Gramenet van
recuperar l'ascendència sobre el joc.
La ja coneguda bicefàlia de l'equip
va fer prevaldre, en aquesta ocasió,
la creu per sobre la cara i la distància
entre equips va enfilar-se ràpidament
per sobre dels 10 punts i, a mig darrer
període ja superava els 20.
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FUTBOL

Molinos i Cirera guanyen i
comparteixen el lideratge

3a CATALANA
Molinos i Cirera a dalt
14a jornada (15/16 desembre)
Lloreda - MATARONESA. ..................... 1-1
CERDANYOLA - Masnou At. ............... 1-2
Arenys de Mar - PLA D'EN BOET ........5-1
MOLINOS - Montsant ..........................5-2
Fund. Montgat - LA LLÀNTIA .. (3-2) sus.
La Salut Badalona - CIRERA .................0-1
Cabrils - Llavaneres .............................. 2-0
Vilassar Dalt - Premià Dalt ....................1-1
Santvicentí - Vilassar Mar B ................ 3-3

Classificació
Els blanc i blaus, de nou líders. | D. F.

L’equip de Juanjo Palma va aconseguir
un triomf que li permet recuperar el
lideratge de la 3a Catalana, gràcies a
una gran segona part.
Els visitants es van avançar de penal,
però Bustos i Carmona van capgirar el
marcador. Un gol en pròpia porta va
equilibrar de nou el marcador al descans, però a la represa Toni Martín,
Aitor Moreno i Óscar, van materialitzar la superioritat local.

1
2

CERDANYOLA AEiLL
MASNOU AT.

CERDANYOLA AEiLL: Moreno, Sergio,
Valero (Ricis 89’), Albert, Raul, Romero
(Molinero 79’), Carrasco, Aitor, Delgado
(Valle 69’), Almirón (Simón 64’) i Ibra.
L’equip vermell va rebre una altra
derrota a casa, i ja en van sis, davant
el que era cuer, i ja encadenen cinc
jornades sense guanyar. El partit va
començar bé amb gol de Delgado,
però a la represa l’equip es va adormir
i els masnovins van acabar remuntant
amb gol en el temps afegit.

1
1

5
2

UD MOLINOS
FUND. MONTGAT

UD MOLINOS: Nacho, Sergio López,
Artero, Carmona, Rubén, Isra, Bustos,
Joan, Toni, Óscar, Mamadou. Als 52’ va
entrar Aitor Moreno.

0
1

LA SALUT BADALONA
UD CIRERA

UD CIRERA: Toni, Cristian Romero,
Karamba, Palau, Yustos (Isaac 87’),
Juako, Izar, Agus (Frank 79’), Campaña
(Baba 66’), Joel (Carlos Flores 79’), Aleix
(Gianluca 66’)
L’equip cirerenc, que ja porta deu
jornades sense perdre, es va fer amb
tres punts que li donen el co-lideratge
junt amb el Molinos. No va ser fàcil
el triomf que va arribar gràcies a un
gol d’Izar prop del descans. Després
l’equip d’Antonio González va defensar bé i amb ordre.

3
2

FUND. MONTGAT
LA LLÀNTIA

El partit es va suspendre
LLOREDA
MATARONESA

MATARONESA: Palomino, Moya, Carlos, Hidalgo (Espín 77’), Cobos (Manga
57’), Jonatan, Dembo, Bofarull, Viladomiu
(Joan 77’), Palanco, Aitor.
Bon punt de la Mataronesa en un terreny difícil, però amb regust agredolç.
Jonatan Beltran va avançar l’equip arlequinat a cinc minuts del final, però
en el temps afegit va empatar l’equip
badaloní.
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AD LA LLÀNTIA: Joan, Yusupha, Andrada, Salvia, Paby, Isma, Saiku, Jerreh, Ibu,
Bilal, Guedes (Hassan).
L’equip local, en zona de descens, va
sortir en tromba i guanyava 3-0 als 18
minuts. Va reaccionar l’equip verd i
Ibu va marcar poc abans del descans.
A la represa va ser expulsat Ibu, però
tot i això Yusupha va fer el segon.
Una altra expulsió, aquest cop de
Salvia, va desencadenar uns incidents
que van fer que l’àrbitre suspengués
el matx.

MOLINOS i CIRERA 33; Vilassar Dalt 32;
Vilassar B 30; Santvicentí i Arenys Mar
28; Llavaneres 24; MATARONESA22;
Cabrils 21; LA LLÀNTIA i Lloreda 20; La
Salut Badalona, CERDANYOLA i Premià
Dalt 17; PLA D'EN BOET 13; Masnou At.
9; Montsant 8 i Fundació Montgat 7.
Dos derbis per tancar l'any
En la penúltima jornada de la 1a volta tenim dos derbis el dissabte a les 17 hores:
Mataronesa - Molinos i Pla d'en Boet Cerdanyola AEiLL. Hi ha dos partits més
el diumenge a casa: Cirera - Lloreda (12
h) i La Llàntia - La Salut (10:30 h).

4a CATALANA
El Molinos B és tercer
13a jornada (15/16 desembre)
MATARÓ ATH - Cabrils B .....................2-4
Alella - MOLINOS B................................1-1
JUVESPORT - Dosrius ........................... 2-1
Masnou At. B - JUVENTUS ................ 0-2
ROCAFONDA - Alella 2013 .................0-4
El Molinos B ocupa el tercer lloc amb
29 punts, per darrere de Calella i Tiana.
Juventus amb 26 ja està immediatament
per sota.
Per acabar l'any: Juventus - Alella (DS
17:15) i Molinos B - Cabrera B (DG 12 h).

5
1

ARENYS MAR
PLA D'EN BOET

PLA DEN BOET: Jairo, Javi, Mamadou,
Ordóñez, Carrasco, Valencia (Cortés 46’),
Joel (Conejo 59’), Farissi, Barris, Cano
(Moreno 80’) i Adama.
Poca història en un partit els que arenyencs dominaven 3-0 al descans. El
gol visitant, que va ser el 4 a 1, el va
marcar Farissi. El Pla d’en Boet només
ha sumat un punt en les últimes vuit
jornades.
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2a CATALANA
Mataró i Turó Peira obren
una mica més de forat

Guanyen amb "aitoritat" i
continuen en el lideratge

15a jornada (15/16 desembre)
Besós B V - PREMIÀ MAR ......................3Llefià - SANT POL...................................... 3
Valldoreix - Young Talent ........................0
Turó Peira - Sant Andreu At. ....................1
CE MATARÓ - Parc................................ 3-0
Montcada - Pubilla Casas .........................1
Singuerlín - Europa B.................................1
Sarrià - Molletense ...................................0
Mollet - Canyelles ......................................1

Classificació

CE MATARÓ i Turó Peira 35; Montcada
31, Mollet i PREMIÀ 27; Llefià 23; Parc 21,
SANT POL i Molletense 20; Valldoreix
18; Canyelles 17; Sarrià, Singuerlín i Sant
Andreu At. 16; Young Talent 14; Besós
BV 12, Pubilla Casas i Europa B 11.

Arriba el primer derbi
de la temporada

El dissabte dia 22 a les 18 hores al camp
del Premià de Mar es jugarà el primer
derbi de la temporada, que es preveu
intens vist que l'equip premianenc no
ha perdut en les últimes 9 jornades.
De tota manera a l'equip groc-i-negre
se li sol donar bé aquell camp, on hi ha
guanyat en 10 de les 18 visites que hi ha
fet. L'última la temporada 16-17 per 0-1.

LLIGA NAC. Juvenil
Derrota davant el líder
El CE Mataró va perdre per 4-1 al camp
del Barça B, el líder. L'equip groc-i-negre
continua 5è amb 27 punts. El dissabte a les
18 hores reben el Badalona, equip amb el
qual estan igualats a punts.

1a CATALANA Fem.
Victòria groc-i-negra
El CE Mataró femení va guanyar al camp
del Montcada per 1-2 i ara és 10è a la
classificació. El diumenge a les 17 hores
reben el líder, el Llerona.

1a CATALANA
L'Argentona guanya
L'Argentona va guanyar per 2-1 el SJ
Montcada, equip al que li deixa el lloc
de cuer. El Vilassar va perdre a Sant
Cugat (2-1) i veu com el Girona B, líder, li
pren cinc punts de diferència.
Dissabte, el Vilassar rep el Vic (18 h) i el
diumenge l'Argentona juga a Tona.
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El capità clau per seguir líders. | D.F.

Dos gols de falta directa d'Aitor
van encarrilar el triomf
El CE Mataró no va fallar i va derrotar
un equip que només havia perdut un
partit com a visitant.
Durant la primera part, tot i controlar
la situació, va costar arribar amb perill
i només al tram final Parri i Dani van
fer lluir el porter visitant. A la represa
el Mataró va trenar molt bé el seu joc
ofensiu, però la primera gran ocasió va
ser per als barcelonins, que va fallar el
seu davanter centre sol davant Pol. En el
minut següent Aitor González va obrir
la llauna amb un xut de falta directa
prop del córner. I cinc minuts més tard
el mateix Aitor, a "lo Messi", va marcar
el seu segon gol també de falta directa, aquesta més centrada i des de cinc
metres fora de l'àrea, col·locant de forma magistral la pilota per tot l'escaire.

3
0

CE MATARÓ
UD PARC

CE MATARÓ: Pol, Aleix Cirera (Aitor
Vàzquez 78'), Dani Prieto, Isma, Víctor
Yustos (Adrián 78'), Kique, Parri (Marc
Pascual 63'), Sergi (Peque 70'), Aitor González, Creus i Toni Muñoz (Pedro 71').
GOLS: 69' AITOR (1-0); 74' AITOR (2-0);
77' PEQUE (3-0).

A partir d'allà es va obrir l'equip visitant i es va trencar una mica el partit, i de
seguida Peque va fer el tercer culminant
la millor jugada local de tot el partit. Els
visitants van enviar un xut al pal, però
el marcador ja no es va moure més.

Triomf important a
Montcada (1-2)
El femení del CE Mataró va obtenir
una important victòria a Montcada
davant un equip que estava 10 punts
per sobre. Judit a la primera part i
Jasmina a la segona van posar el 0-2.
Van reduir les montcadenques, però
l’equip groc-i-negre es va defensar bé.
Van jugar: Olivia Robert, Gisela Gonzalvo,
Jasmina Chamarro, Montse Benítez, Judit
Martínez, Ariadna Velasco, Elisabet Paredes, Angelina Armoa, Andrea Alvarez, Ona
Niubó, Meritxell Guàrdia. Després entraren
Sandra Blanch, Laia Garcia, Ainoa Cros i
Paula Cabanas.
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El femení de l'Iluro HC guanya
el líder de 2a Catalana

Victòria important del femení de l'Iluro Hockey Club, que és tercer. | iluro hc

Triomf per la mínima el dia de la
presentació dels equips
El femení de l’Iluro HC va tancar
bé l’any, ja que en partit disputat
el passat diumenge al Municipal de
Hockey va derrotar el líder del grup
de 2a Catalana, el CD Terrassa, per 1
a 0. D’aquesta manera van trencar la
imbatibilitat de l’equip egarenc, que
havia guanyat els set partits disputats.
Van jugar: Helena Sanjosé, Míriam Gómez,
Sheila Gómez, Noèlia López, Maria Fernàndez,
Ornella Aprile, Laia Genoher, Augenia Aldunicci, Eva Domínguez, Cristina Beltran, Ayara
Sierra, Meritxell Soriano, Marina Galindo, Anna
Maragall, Maria Correas i Mireia Sabater.

L’equip taronja, que té un partit
pendent, és tercer amb 13 punts a 8
del líder, que en l’útlima jornada de la
primera volta descansarà.
Aquest triomf va arribar en el decurs d'una jornada festiva i espectacular amb la presentació de tots els
equips de l'entitat, amb la presència
de les autoritats de la ciutat i de la
Federació Catalana.
L'equip masculí, en canvi, va perdre de forma contundent al camp de
l’Ègara per 8-0 en l’última jornada de
l’any 2018 en la 1a Catalana. L’equip és
cuer amb només tres punts.

Últim minut...
RUGBY
El Rugby Club Mataró
comença amb derrota a
la 1a Catalana
El Rugby Club Mataró va iniciar el
passat dissabte la seva trajectòria a la
1a Catalana, i no va tenir sort, ja que
en el partit disputat al Camí del Mig
va perdre per un ajustat 23-25 davant
els Senglars de Torroella de Montgrí,
un equip ja conegut de la temporada
passada.
El pròxim dissabte dia 22 visiten al camp
de la Teixonera, on els rep el FCB Grana.
L’equip blaugrana, pel que s’ha vist a la
fase prèvia, és un equip de potencial
semblant als Senglars i en la primera
jornada van perdre a Badalona per 43-31.

TAEKWONDO
Hwarang Mataró i
CD Tonbal sumen més
medalles als Campionats
de Catalunya
El passat diumenge dia 16 es van
celebrar al Poliesportiu de la Mar Bella
de Barcelona els últims campionats de
Catalunya de l’any.
En el Campionat de Catalunya Júnior,
Jan Pons (Hwarang Mataró) va obtenir
la medalla de plata en pes minimosca.
En el Trofeu Federació Sènior, Hafsa
Samadi (CD Tonbal) va guanyar en
superlleuger Femení (-67 kg), Aleix
Pinyol (Hwarang Mataró) va guanyar en
superlleuger masculí i Albert Paytuví
(Hwarang) va fer plata en pes pesat.

BÀSQUET
L'Uni Girona de Martínez
i Buch guanya al
Perfumerías Avenida

Exhibició de Nadal de la natació
artística del CN Mataró

Aquest dissabte al migdia, a partir de
la 13h, la piscina del Centre Municipal
d'Esports El Sorrall acull l'Exhibició de
Nadal dels equips de Natació Artística
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El pavelló de Fontajau es va omplir per
gaudir en un autèntic partidàs de l'Uni
Girona que va derrotar per un aclaparador 79-53 al Perfumerías Avenida,
vigent campió i actual líder. Pel que fa a
l'actuació de les mataronines, la Núria
Martínez va fer 6 punts i 3 assistències
i la Rosó Busch 4 punts. Ara hi ha triple
empat al capdavant de la lliga, entre Uni
Girona, Perfumerías Avenida i Gernika.

del Centre Natació Mataró. Una bona
ocasió per gaudir d'aquest esport que
fa anys que ha arrelat amb força a
la ciutat.
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Agenda
Guia cultural

PARTIDARIS,
CLÀSSIC DE SANT ESTEVE
Dimecres

26

de desembre
21 h //
Sala Clap (c. Serra i Moret,
6. Mataró) //
Anticipada: 6 euros.
Taquilla: 8 euros.

L

a cita de Partidaris amb el
dia de Sant Esteve és quasi
tan fèrria com la dels canelons.
No fallaran, tampoc, aquest any
en un moment en què la cançó reivindicativa, de protesta,
compromís social i llibertat que
marca l'ADN del grup és doblement necessària. Energia, reivindicació i bones cançons són els
elements clau de l'aposta del
so de Partidaris. Un directe sòlid, que beu de l'essència de
la música d'autor i la visió
contemporània dels músics
que formen el grup.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
MÚSICA //
Gala lírica de Nadal
Divendres 21 desembre / 20.30 h
/ Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Entrada: 12 €.
El tenor mataroní Josep Fadó i
la pianista russa Olga Kobekina.

Barcelona Gospel Messengers
Divendres 21 desembre / 20 h /
Sala Cultural (Pl. de la Vila, Caldes
d'Estrac) / Ant.: 5 €. Taq.: 8 €.
Concert de Nadal del cor de Gospel.
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Camerata Obertura

Concert de Nadal La Nota

Divendres 21 desembre / 21 h / Les
Esmandies Casal de Barri (Rda.
O'Donnell, 94. Mataró)
Concert de l'orquestra de cambra
dedicada a la música barroca.

Diumenge 23 desembre / 12 h /
Ermita de Sant Simó (Mataró)
Concert de cançons de Nadal a
càrrec de la Coral La Nota, dirigida per Gabriel Miralles, amb Anna
Puig al piano.

Concert de Nadal: Família Cor
L'Aixa

Cor Madrigalista de Mataró

Dissabte 22 desembre / 19.30 h /
Teatre Principal (c. Església, 4547. Arenys de Mar) / Preu: 5 €.
Concert de Nadal de: Cor Infantil
El Pailebot, Cor Jove Vox·Art, Cor
l'Aixa i Cor Adzé Cambra.

Dimarts 25 desembre / 21 h /
Església de Sant Josep (Mataró)
/ Aportacions voluntàries
Concert de Nadal barroc de
Buxtehude i nadales tradicionals.
Direcció: Ragnhild Hjemborg.
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MÚSICA /

MÚSICA /
Concert Líric
Dissabte 22 desembre / 21.30 h /
Basílica de Santa Maria (Mataró)
Concert en record dels 40
anys de la Missa de les Santes
al Palau. Amb Pere Gonzàlez al
piano, el tenor Josep Ruiz i la
soprano Lidia Martínez.

RatPack
Dissabte 22 desembre / De 17.30
a 20.30 h / Mataró
Actuació itinerant pels carrers comercials de la ciutat, del grup tribut
a Frank Sinatra, Dean Martin, etc.
Bona música amb un toc d'humor.
Organitza: Unió Botiguers Mataró.

XXXIX Concert tradicional de
Sant Esteve

TEATRE I DANSA //

Dimecres 26 desembre / 12 h /
Ateneu Vilassanès (c. Sant Josep,
35. Vilassar de Mar)
Tradicional concert nadalenc a
càrrec de la Coral Englantina de
Vilassar de Mar.

'Felicitación Navideña'

Pau Riba & De Mortimers

'Un vidente en apuros'

Divendres 28 desembre / 22 h
/ Sala Clap (c. Serra i Moret, 6.
Mataró) / Taq.: 15€. Ant.: 12€.
'Jisàs de Netzerit' és un espectacle
de nadales satíriques, s'ironitza
sobre els avatars i els protagonistes de l'actualitat política i social.

Dissabte 22 desembre / 19 h / Can
Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 15.
Mataró) / Gratuït amb invitació
Obra còmica a càrrec del Grup de
teatre Andana. Projecte format
per persones ateses pels Serveis
Socials de Mataró.
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Divendres 21 desembre / 18.15 h /
Pl. Maria Aurelia Campany (Mataró)
Espectacle nadalenc de l'Escola de
Dansa Asrai, amb música, dansa i
molta màgia.

'Poemes de capçalera'
Dissabte 22 desembre / 20h /
Fundació Palau (La Riera, 54.
Caldes d'Estrac) / 5-7€.
Espectacle/recital de Nadal amb
Miquel Pujadó i Mari Pau Huguet.

'Els Pastorets de Mataró'
Dies 23 i 26 desembre / Dg. 17 h i
Dc. 19 h / Sala Cabanyes (La Riera,
110. Mataró) / 16-18€. També: 30
desembre, 6, 12, 13, 19, 20, 27 de
gener i 3 de febrer.
Espectacle musical centenari, part
fonamental de la tradició nadalenca.
Més de 300 persones en el muntatge
que enguany dirigeix Marc Molina.
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SARDANES /

CIRC DE NADAL /
'Kapdala'

Ballada de Nadal

22, 28, 29 desembre, 4 gener:
21 h / 23, 27 i 30 desembre, 2 i 3
gener: 18 h / Cronopis (c. Toló, 8.
Mataró) / Adults: 6€. Infants: 4€.
Espectacle de circ amb set personatges entrellaçats en 1.500 m de
corda i algun fil vermell.

Diumenge 23 desembre / 12 h
/ Plaça Santa Anna (Mataró)
Tradicional ballada de sardanes
nadalenca, amb música a càrrec
de la Cobla Ciutat de Girona.
Organitza: Agrupació Sardanista
Santa Anna.

'101 Pastorets 101'

'Llegim!'

Tió Gegant Solidari

Dies 23, 25 i 30 desembre / Dg. 18
h i dt. 19 h / Centre Parroquial (c.
Bernat Riudemeia, 4. Argentona)
/ Entrada: 8 €.
Espectacle tradicional nadalenc.

Divendres 21 desembre / 19 h /
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Activitat literària amb Lola Casas,
per a joves a partir de 13 anys.

Divendres 21 desembre / La
Riera-C. Argentona (Mataró)
Activitat familiar nadalenca, amb
regals pels infants (obsequis aportats per establiments de la UBM).
Recollida d'aliments solidària per
a Càritas de Mataró.

INFANTIL //
'Els Pastorets, l'adveniment
de l'Infant Jesús'
Dimecres 26 desembre / 20 h /
Ateneu Vilassanès (c. Sant Josep,
35. Vilassar de Mar) / Preu: 8 €.
També dies: 29, 30 desembre.
De Josep Maria Folch i Torres.
Representació nadalenca, a càrrec de La Tropa Teatre.

'Els Pastorets' del Casal
Dies 26 i 29 desembre / 19 h /
Teatre La Massa (Pl. del Teatre, 3.
Vilassar de Dalt) / -8 anys: 5-8€.
Taq.: 10-12€.
Tradicional representació nadalenca, a càrrec d'El Ternal Teatre
del Casal Popular.

XERRADES I LLIBRES /
'On bouquine!'

Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Divendres 21 desembre / 18 h: 'Les
peripècies dels astres', taller d'escriptura i il·lustració en família. 18 h:
'El Club dels Superagents Lectors',
tertúlia literària de 9 a 12 anys.
Dissabte 22 desembre / 11 h:
Cinema infantil en català amb la
pel·lícula 'Ballerina' (França, 2017).

Materialitz'art per Nadal
Dies 23 i 27 desembre / 12 h /
Casa Coll i Regàs (c. Argentona,
55. Mataró) / Preu: 6€. -14 anys:
gratuïta. Reserva al 682156765 o
visites@casacolliregas.cat.
Activitat familiar per conèixer els
costums nadalencs del s. XIX i crear
una felicitació o una carta als reis
amb impressió 3D.

Festa del Pare Noel
Dissabte 22 desembre / 18 h /
Plaça de Cuba (Mataró)
Durant tota la tarda, els infants
podran lliurar la carta al Pare Noel,
amb animació infantil. Organitza:
Unió de Botiguers de Mataró.

'Petits contes de Nadal'
Diumenge 23 desembre / 11:30h
/ Fundació Palau (La Riera, 54.
Caldes d'Estrac) / Preu: 5€.
Activitat familiar pels més petits
de casa, de 0 a 3 anys.

Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Dijous 27 desembre / 17.30 h: Els
dijous a la Biblio 'Els Reis Mags i
els dolents dels contes', de Vivim

Divendres 21 desembre / 19 h /
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia literària en francès, moderada per Mercè Tomé, sobre
'Chanson douce', de Leïla Slimanie.

'Talking about...'
Divendres 21 desembre / 19 h /
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia literària en anglès, moderada per Laura Patricio sobre 'Of
mice and men', de John Steinbeck.
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FIRA INFANTIL /
Fira Màgic
Fins al 6 de gener / Caps de setmana, Nadal i Sant Esteve: d’11.30
a 14 h i de 17 a 21 h. Resta de dies:
de 17 a 20 h. / Espai Firal del Nou
Parc Central (Mataró)
16 atraccions infantils i carpa de
Nadal amb actuacions i tallers.

del Cuentu i Marina Martín.
Divendres 28 desembre / 17.30 h:
El conte de la rotllana 'El llop Pepito
i el pessebre vivent' de Maria Mercè
Roca i Bernadette Cuixart.

FESTES I FIRES //
Fira de Pessebres i Ornaments
de Nadal a Mataró
Fins al 23 de desembre (De dl a
dg de 10 a 13.30 h i de 16.30 a 21
h) / Plaça de Santa Anna (Mataró)
Tradicional fira-mercat de decoració i alimentació nadalenca.
Dissabte 22: 18 h, Contes "El
Pessebre de la Clara" a càrrec de
la Cia. Patawa.
Diumenge 23: 18 h Espectacle infantil "El Trencanous" a càrrec de
Sàndal Produccions.

Fem Nadal a Cerdanyola!
Dies 22 i 23 desembre / De 10 a
21 h / Plaça Illa Cristina (Mataró)
Fireta nadalenca i activitats per a
petits i grans: Cantada de nadales,
xocolatada, tallers infantils, cercaviles, Pare Noel, etc.

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

Nadal infantil a Argentona
Plaça Nova (Argentona)
Dissabte 22: D'11 a 20 h, Taller
Arbre dels desitjos. Parades dels
comerços del poble. D'11 a 14 h,
Vine a donar menjar al Tió. 17 h,
Llançament del coet missatger. 18
h, Caga Tió gegant. 19 h, Xocolata
amb xurros.
Diumenge 23: D'11 a 20 h,Tallers
infantils. 12 h, cercavila de gegants.
13 h, Sorteig Campanya del Comerç.
19 h, Xocolata amb xurros.

RUTES I VISITES //
Visita guiada a la Sala Cabanyes
Diumenge 23 desembre / 11 h
/ Sala Cabanyes (La Riera, 110.
Mataró) / Inscripció prèvia.
Aquest Nadal el teatre obre les
portes perquè els mataronins puguin descobrir les instal·lacions i
els secrets del teatre.
Per a enviar informació:
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.
www.totmataro.cat/gentgran

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00
Oficines d’atenció ciutadana
De 9 a 19 h de dl. a dj.
Dv. de 9 a 14 h:
> La Riera La Riera, 48

De 9 a 15 h de dl. a dj.
Dv. de 9 a 14 h:
> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47
>

Cerdanyola Pg. de Ramon

>

Molins C. de Nicolau

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

Sebastián Elcano, 6
> Cirera C. de Cadis, 1

CENTRE PER A LA IGUALTAT I
RECURSOS PER A LES DONES
(CIRD) C. de Cosme Churruca, 88
/ Tel. 93 702 28 12

EMERGÈNCIES 112

Ajuntament de Mataró
@matarocat
www.mataro.cat
ALCALDE ALS BARRIS Una setmana
al mes l’alcalde es trasllada a un barri:

www.mataro.cat/alcalde
Per demanar cita: Telèfon
d’Atenció Ciutadana 010
OFICINA DEL DEFENSOR
DEL CIUTADÀ C. de Cuba, 47

/ Tel. 93 758 24 99
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'Dues col·leccions que dialoguen'

INAUGURACIÓ /

Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Fins al 20 de gener.
Col·lecció Fundació Iluro i col·lecció
Basssat: 23 artistes · 46 obres.

'Pessebres i diorames'
Local Associació Pessebristes (C.
d'Alarcón, 27 Mataró) / Dg. i festius 11-14h i 17.30-20.30h. Dl. a Ds.
17.30-20.30h. Fins al 27 de gener.
Tradicional mostra nadalenca,
fruit del treball de l'Associació
Pessebristes de Mataró.

'Fruits i flors'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire,
25. Mataró) / Inauguració: divendres 21 de desembre a les 19.30 h.
Pintures de Lita Palomera.

Exposició de gravats
Cafè de Mar (c. Santa Rita, 1.
Mataró) / Fins al 7 de gener.
Col·laboració de l'artista M. José
Carrasco amb Alterarte.

'L'Art irreductible. Miratges
de l'art brut'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Fins al 20 de gener.
Un dels fenòmens artístics més
rellevants del s. XX.

'Fins a... tres-cents'
La Destil·leria (Camí Ral, 282.
Mataró) / Fins al 10 de gener.
Mostra col·lectiva de Nadal.

'Modernitat amagada | Pavelló
Sert'
M|A|C Espai. Can Palauet (c. d'en
Palau, 32. Mataró) / Fins al 9 de
gener.
Irene Bou | Irena Visa.

exposicions 1848.indd 2

'El món del bolet'
CC Espai Gatassa (C. Josep
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró)
/ Fins al 4 de gener.
Diversitat dels bolets al Maresme.

'Guinovart Matèric'
'El sol i la taula'
Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Fins al 13 de gener.
Exposició individual de l'artista
Regina Giménez (Barcelona, 1966).

Museu del Càntir (Pl. Església, 9.
Argentona) / Fins al 5 de gener.
Selecció d'obres de l'artista
Guinovart, de la Col·lecció Bassat.

'Isabel Ruíz'
'Pedrolo, més enllà dels límits'
Biblioteca Pública Antoni Comas
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
Fins al 29 de desembre.

Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 25 de gener.
Exposició de dibuixos i pintures.
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Gent gran
ACTIVITATS //
Grup de lectura comentada per
a gent gran
Dilluns 24 desembre / 18 h /
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran:
amb la novel·la "El camí de les aigües", de Carme Martí.

CASALS //
UDP. Casal de Gent Gran
Les Santes-Escorxador. C.
Floridablanca, 118. Mataró. Telf:
93.790.36.72.
• Activitats: taitxí (dl.-dc. 10-11 h).
Patchwork, ganxet i mitja (dl 1618 h). Relaxació (dt. i dv. tarda).
Mandales (dt. 16-19 h). Informàtica
(dt. i dv. matí). Taller de memòria
(dc. 10-11.30 h). Ball en línia (dc. tarda). Anglès (dj. 10.30 h). Playback
(dj. 10 h). El Quinze (dj. 16.30 h). •
Melé de petanca (dl. 9.15-12.30 h). •
Jocs (cada tarda): Petanca, rummicub, cartes i dòmino. • Sopar-Ball,
penúltim dissabte de mes.

Gent Gran 1848.indd 2

núm. 1848 del 21 al 28 de desembre de 2018

Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dissabte 22 desembre a les 11 h, Coral Primavera per
la Pau. Dissabte 29 desembre a les
11 h, Coral La Nota. • Excursions:
Dijous 17 de gener, sortida a L'espai
xocolata Simon Coll i les caves Sant
Martí Sarroca (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 la Gent Gran del Parc
de Mataró. C. Corregiment, 28.
Mataró. Tel: 93.757.13.17.
• Balls: Ball, cada diumenge i festius
a les 17 h. Sopar ball, segon dissabte del mes. • Cursos i activitats:
anglès, català, conversa en anglès,
club de lectura, taller de memòria,
informàtica, taller de fotografia,
puntes de coixí, patchwork, pintura i dibuix, pintura sobre roba, art
floral, manualitats, punt de creu,
tai-txí, qijong, seitai, gimnàstica
rítmica, balls de saló, balls en línia,

sevillanes, castanyoles, country,
claqué, caminades i caminades
suaus. Coral.

Associació Gent Gran Pla d'en
Boet (C. Juan Sebastián Elcano, 6.
Mataró). Telf.: 93.758.21.84.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20 h
• Ple i ratlla: divendres 16.30 h.
Tallers i activitats: Ball de saló
(dimarts), ball en línia (divendres),
sevillanes (dilluns i dimecres), taitxí
(dilluns i dijous), sardanes (dimecres), puntes Coixí (dimarts), informàtica i català (dijous), labors
(dilluns i dijous) i taller de memòria.

Casal de Gent Gran de l'Havana. Camí Ral, 163. Mataró. Telf:
93.169.67.47
Activitats: Gimnàstica (dt i dj),
tai-txi (dl i dc), gimnàstica passiva (dl i dc), petanca (dl, dc i dv),
memòria (dl), pintura i dibuix (dl
i dc), ball en línia (dl), català (dt),
informàtica (dc), rummikub (dc),
country (dc), pintura sobre roba
(dj), noves tecnologies (dv), pingpong (dv), teatre (dv).
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Apunts
psicològics
Nadal Piramidal
Un altre Nadal. Un altre comentari. Un altre dia joiós o penós.
Un altre dia d’interrogants: On
va néixer Jesús i quin dia? Altres
cultures també ho celebren. On
es trobava la cova del naixement?
O l’arbre de Nadal? O encara més:
El Pare Noel, el Pare Nadal, Santa
Claus o Sant Nicolau, qui són?
Perquè la cançó “Santa nit”? O el
solstici d’hivern, el dia més curt i
la nit més llarga. La llum torna a
renéixer, a ressuscitar. La foscor
ha estat vençuda. Què celebrem?
Avui a casa nostra, un món ben
plural a nivell religiós i cultural. Es
parlen més de 200 llengües. Cada
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llengua és una cultura diferent.
Aquí sí que cal FER LA NOSTRA
PIRÀMIDE o la nostra escala de
valors. Una escala inductiva, que
parteixi del fet concret, empíric
tant tangible com no, però real.
Cobrir les necessitats que hem
anat veient a les primeres columnes d’aquest curs. Però PIRÀMIDE
INTEGRAL.
I la festa de Nadal pot anar
per aquí: Quin és el meu naixement interior que té “foscor”,
però la Llum mai desapareix?
Un pensador Rudolf Steiner
(1861-1925) diu: Anar al centre
d’un/a mateix/a significa trobar
la GRAN FORJA (Crist) que va néixer a Nadal. El gran diamant que

cadascú/na té en néixer. Nadal és
descobrir-lo. I per això cal silenci
(la cova). Escoltar els cants (els
àngels). Admira-ho (els pastors).
Ser buscadors (els Mags). Però hi
haurà gent que no ho suporta i
atacarà (Herodes).
Aquest nou naixement és prendre consciència de si mateix/a.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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

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

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Hores convingudes

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

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

Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

Tens força interior per dur a terme

Toca valorar altres maneres de fer les

Moltes converses en aquests dies.

moltes coses. Reps una injecció de

coses. Algunes persones et mostren

Intercanvi d'opinions i la possibilitat

poder per part de Plutó que augmenta

un camí més generós, on es tenen en

de fer noves amistats. Tens el suport

la teva resistència i t'aporta un extra

compte les emocion s. Potser menys

d'una persona que pot afavorir-te en

de voluntat i paciència.

pràctic, però més empàtic.

el sector laboral.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Pots sentir-te un xic neguitós i pos-

Arribes al final d'una etapa afectiva,

Es pot donar l'oportunitat de tenir

siblement ve donat per les preocu-

en la que has après algunes coses

un affaire amb algú relacionat amb

pacions del sector laboral. Aquests

importants, sobretot de tu mateix

el sector laboral. Si més no, pot sorgir

dies estaràs amb el cap dividit, entre

i ara inicies un període on el sector

l'atracció. Aquest Nadal pots rebre

la família i la feina.

laboral comença a moure's.

persones de fora, a casa.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Amb Venus transitant per la Casa

Estàs disposat a utilitzar els teus

Si estaves apàtic i sense ganes de

II i ben aspectant amb Saturn a la

encants per seduir a aquella perso-

fer res, augmenta el to vital i pots

Casa IV, inclina que una persona de

na que és del teu interès. Encontres

recuperar alguna activitat esportiva

l'entorn familiar et podria oferir un

amb germans, compte però amb les

que havies abandonat. Pots posar en

ajut econòmic o patrimonial.

discussions, sigues prudent.

evidència a un mentider.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Felicitats, el Sol entra al teu signe i

Has estat donant voltes a com vols

L'amor o les satisfaccions vénen d'im-

renoves energies, amb les que comen-

que siguin les coses en l'any vinent i

portació. Connectes amb persones

çaràs l'any nou. Amb el bon aspecte

es pot dir que ja has elaborat algunes

d'altres cultures o indrets. Un familiar

de Venus amb Saturn, et ve de gust

pautes. Ara entres en una etapa de

pot parlar més del compte, no caiguis

apostar per la teva imatge.

més reserva i cautela.

en la provocació.

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

gaudeix-lo!
Ja ha arribat

Més de 45 anys al teu servei

SERVEI TÈCNIC OFICIAL:

el fred,

Contractes Graupera i oblida't de la Caldera!

93 741 29 99
Contracte Bàsic
Des de 0,32€/día

info@egraupera.com
www.egraupera.com
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Contracte Complet
Des de 0,44€/día

93 741 29 99
C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró

Contracte Benvinguda
Des de 0,42€/día

Som la teva solució!
www.egraupera.com/confia-en-graupera
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www.totmataro.cat/cinema

Cinemes

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

Ocine Arenys

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

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Aquaman

Aquaman

Sobre ruedas

Sobre ruedas

16:00 18:00 19::00 20:45 22:00
20:45 22:45
[dv.+dl.-dj.] 20:30 22:40

El regreso de Mary Poppins
El regreso de Mary Poppins

Spider-Man: un nuevo universo

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

Bumblebee

Spider-Man: un nuevo universo

Mortal Engines

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

Yuli

[En cat.] 16:00 22:45 [dv.+dl.-dj.] 22:30

Mi amor perdido

Mortal Engines

Ralph rompe internet

Mi amor perdido

Cadáver

Robin Hood: forajido, héroe, leyenda

21:45
16:00 22:45

El Grinch

[dv.+dl.-dj.] 22:40
20:30
[dv.+dl.-dj.] 20:20

Superlópez

Ralph rompe internet

16:00 18:10 20:20

Animales Fantásticos

[dv.+dl.-dj.] 18:00 20:10

Bohemian Rhapsody

.

- Al tancament de l’edició no disposàvem dels horaris
definitius de Cinesa Mataró Parc -

Viudas
El Grinch

22:30

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

16:15 18:00

[dv.+dl.-dj.] 18:10

Superlópez

16:00 18:15

Bohemian Rhapsody

16:30 19:10

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

El amor menos pendado

18:00 20:30 (22 i 23 des.)
18:00 (24 des

Tot Cinemes 1848.indd 2

Dilluns 24, només es retransmetran les primeres
sessions, degut a la Nit de Nadal.
Consulteu horaris definitius a la cartellera penjada a
www.totmataro.cat/cinema o a les
webs dels propis Cinemes.
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quants Óscars va guanyar
la primera pel·lícula de Mary
Poppins?

La dansa de la vida
Crítica de 'Yuli' d'Icíar Bollaín
La trama de la coproducció internacional 'Yuli' d'Iciar Bollaín
gira sobre el famós ballarí cubà
Carlos Acosta, conegut amb el sobrenom de 'Yuli', tota una llegenda
de la dansa internacional després
de guanyar diversos concursos individuals i ser contractat pel Royal
Ballet de Londres, convertint-se
en el primer artista de color en
interpretar diversos papers en ballets pensats per a protagonistes
blancs, com el Romeu de 'Romeu
i Julieta'.Si tots els biopics d'artistes i estrelles famoses subratllen
l'esforç, la constància, el sacrifici
o la perseverança com a claus de
l'èxit, en aquesta ocasió s'incideix molt en l'entorn familiar i,
principalment, en la conflictiva
i dolorosa relació entre pare i fill.

Tot Cinemes 1848.indd 3

entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema
Resposta del núm. 1846
"Magnòlies d'acer"

Es tracta d'un film biogràfic que
combina en el seu plantejament
recursos ben convencionals així
com un plantejament molt més
original. El film combina els records d'infància d'Acosta i el
seu periple artístic de joventut
a través de la figura clàssica dels
flashbacks, alternant passat i present. Es tracta d'un film efectiu i
eficient en els seus resultats sense
obviar tampoc les previsibles dosis
d'emotivitat. Però allà on el film
excel·leix és quan Acosta reviu els
passatges que el van marcar en
vida a través de diferents coreografies de ballet, magistralment
concebudes per María Rovira, en
què el mateix Acosta s'interpreta
a si mateix en l'actualitat. | Joan
Millaret- AMIC

Guanyadors:
• Antonia González Castro
• Ramon Costa Codina

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

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

AQUAMAN

Les estrenes

EL REGRESO DE MARY
POPPINS

SPIDER-MAN: UN NUEVO
UNIVERSO

L'Arthur descobreix que és meitat humà
i meitat atlant. Això li fa iniciar un viatge
doble: un trajecte vital per enfrontar-se
al seu propi ser i, a la vegada, un repte: mereixerà ser Rei i convertir-se en
Aquaman?
Direcció: James Wan
Intèrprets: Jason Momoa, Amber
Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe.
139 min

Torna la mainadera més coneguda de
totes, capaç de convertir el dia a dia en
una aventura apassionant. Falta que li
fa a la següent generació de la família
Banks, que ha patit una gran pèrdua.
Direcció: Rob Marshall
Intèrprets: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer.
130 min

UN ASUNTO DE FAMILIA

PERDIDOS EN PARÍS

SOBRE RUEDAS

Drama japonès sobre la història d'una família que es troba una nena abandonada
enmig d'una onada de fred glacial. Tot i
que d'entrada la dona és reàcia, l'acaben
acollint com una més. Fins que un accident ho capgira absolutament tot.
Direcció: Hirokazu Koreeda
Intèrprets: Kirin Kiki, Sôsuke Ikematsu,
Lily Franky, Moemi Katayama.
121 min

La Fiona arriba a París provinent de
Canadà. Se suposa que ha d'ajudar una
tieta que no troba i, a més, li perden
l'equipatge. Acaba fent amistat i més
amb un peculiar captaire. Una història
diferent a la ciutat de l'amor.
Direcció: Dominique Abel, F. Gordon
Intèrprets: Emmanuelle Riva, Pierre Richard, Dominique Abel, Fiona Gordon.
83 min

El protagonista és un home de negocis
exitós, seductor i sobretot mentider.
Acaba mirant de seduir una jove fentse passar per discapacitat i aquesta li
presenta la seva germana, que va amb
cadira de rodes.
Direcció: Franck Dubosc
Intèrprets: Franck Dubosc, Alexandra
Lamy, Elsa Zylberstein, Gérard Darmon
107 min
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Mort el primer Spider-man, un jove li
fa el relleu. Però un mafiós no vol ser
menys i crea un home aranya alternatiu.
En un univers propi, acaben coincidint
fins a quatre versions del personatge
que pugnen per sobreviure.
Direcció: Bob Persichetti
Intèrprets: (Animació)
117 min
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Els torrons més
originals d'aquest
Nadal
Gastronomia: Redacció-ACN

Els torrons d'Alga Nori, de Te Matcha, de Toffe
i d'Ametlla Macrona, amb la seva versió Soufflé,
són algunes de les novetats que han estat creades
a Agramunt (Urgell) per aquestes Festes de Nadal.
La firma artesana Torrons Vicens les va presentar
en la passada Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra
d'aquesta localitat el passat mes d'octubre. El torronaire Albert Lluch explica que esperen que siguin
unes propostes on el “consumidor noti un canvi radical perquè són torrons absolutament trencadors”.
Altres firmes com Torrons Alemany, d'Os de
Balaguer (Noguera), aposten per potenciar “clàssics” com el torró més blanc del mercat: el torró
dur imperial, que ha estat premiat per primer
cop amb dues estrelles als premis internacionals
'Great Taste Awards'.

Tot a taula 1,2 torrons.indd 2
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Torrons d'alga Nori o de Toffe,
algunes de les novetats
Torrons Vicens s'ha aliat un any més amb el
xef pastisser Albert Adrià per crear dues de
les sis noves varietats que ha tret al mercat:
el Torró d'Alga Nori i el Torró de Te Matcha.
El primer està elaborat amb praliné de sèsam
i cruixent d'alga nori, una varietat singular i
molt ambiciosa que ofereix contrastos de sabors i textures. El de Te Matcha està preparat
a base de praliné de te Matcha amb gominola
de yuzu

Les altres quatre propostes innovadores d'aquest
any de la firma agramuntina són creacions exclusives del mestre torronaire Àngel Velasco i tenen com
a ingredient protagonista el Toffee. Es combina amb
diferents fruits secs com els pistatxos, els pinyons
o l'ametlla marcona. Per última, hi ha una varietat
consistent en l'elevació de la unió del toffee i l'ametlla marcona a la versió soufflé.

perquè “s'han de tractar amb molta cura ja que els
productes asiàtics no els tenim gaire a l'abast”. Entre
un 25 i un 30% de la facturació de la firma d'Agramunt
es fa a través de l'exportació a tot el món.

Amb els companys de feina, amb els amics...
A l'obrador d'Alemany també s'hi elaboren aquests
dies el torró de crema torrada i el torró tou granulat,
a més del bombó d'ametlla, que un any més, formen
part de les caixes 'Art i Torró de col·lecció' il·lustrades
per artistes del Montsec i que estan concebudes com
un regal gourmet de Nadal. Alemany preveu produir
unes 70 tones de torró aquesta campanya.

Àngel Lluch, de Torrons Vicens, explicat que estan
potenciant l'exportació i un dels mercats “més forts”
és l'asiàtic. S'han trobat que els demanen productes
“personalitzats encarats al seu mercat” i per això
enguany s'han llençat amb creacions com el d'alga
nori. Vicens ha obert punts de venda de torró a Japó
i Corea. Així mateix, Lluch remarca que d'aquests
tipus de torrons no se'n poden fer grans quantitats

Tot a taula 1,2 torrons.indd 3
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Pla de consum de
fruita a l'escola
Més de 262.000 alumnes participaran
en tallers educatius
Nutrició: Redacció - ACN

Un total de 262.175 escolars d'entre 3 i 12 anys de
1.103 escoles catalanes es beneficiaran aquest curs
2018-2019 del Pla de consum de fruita a les escoles,
mentre el Pla de consum de llet arribarà a 61.520
alumnes de 402 centres educatius del país. Aquests
programes formen part de l'estratègia de la Unió
Europea per invertir la tendència a la disminució del
consum d'aquests productes i incidir en els infants
perquè adquireixin uns hàbits alimentaris saludables.
Ambdós programes es duen a terme amb mesures
d'acompanyament com ara tallers i visites a explotacions frutícoles i lleteres. Aquests plans, als quals es
destinaran aquest curs uns 4,5 milions d'euros, estan
finançat per la UE i el Departament d'Agricultura, i
compten amb la col·laboració d'Educació i Salut.
El Pla de consum de fruita als centres educatius de
Catalunya preveu la distribució de 1.005 tones de producte aquest curs entre els més de 262.175 escolars
que hi prendran part, segons ha explicat Mòdol. El
programa, incloses les mesures d'acompanyament,
suposarà una inversió de més de 3 milions d'euros. En
el cas del Pla de consum de llet, es preveu distribuir

Tot a taula 3 FRUITA.indd 2

839,74 tones de producte entre els 61.520 alumnes
que se'n beneficiaran, i l'import previst supera els
1,5 milions d'euros.
En el que portem de curs, els encarregats de la distribució de fruita i llet han estat Afrucat i Llet Nostra,
respectivament. La setmana vinent es publicarà la
convocatòria de les mesures d'acompanyament
d'aquests programes per a la resta del curs escolar
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El rebost del nord
El peix i el marisc també són
protagonistes a taula aquestes festes
Si sou servits: Francesc Murgadas - AMIC

Venen festes de Nadal i, amb elles, ànsia irrefrenable de menjar peix i marisc. Un delit que, ben
mirat, sempre ha existit. I, de fet, sempre s'ha lluitat
per poder-lo satisfer. I, si pensem una mica, s'ha
fet sempre a partir de productes que venien del
nord. D'aquells mars freds on la riquesa de plàncton permetia bancs de peixos immensos llestos
per ser espoliats.
Reculem en el temps. Els europeus del sud vàrem
començar menjant tonyina. Un peix que venia nedant a la Mediterrània des de les mars fredes, imitant
l'oca voladora, i que era aturat per les almadraves
que feren del sud de la península un empori del
que avui, per mor dels japonesos, conservem la
moixama, l'espineta, els ganyims i poca cosa més.
Prengué el relleu el bacallà, tot baixant també dels
mars del nord però ja sec en forma de peixopalo o
salat i sec en forma de la tradicional faldilla de la
senyora quaresma, desbancant així la tonyina en
salmorra (la tradicional) que hagué de recloure's
en les llaunes, generalment banyada en oli.
Però el bacallà demanava preparació i, per tant, fou
finalment substituït per un tercer peix. El salmó.

També provinent dels mars del nord, tot i haver
establert delegacions a les costes del nord de la
península. Aquest, afavorit per la tècnica del fumat
i també per la tecnologia de cria que els perfils de
les costes nòrdiques permetien, tancant-los i fentlos criar en fiords. Finalment, la ramaderia havia
arribat a l'ambient marí.
Això és el que permet que el sotacavall i rei dels tres peixos nòrdics
esmentats que ens han condicionat
el rebost mediterrani durant segles,
comenci a tenir avui una rèplica
en el llobarro, l'orada i fins i tot la
carpa. Provinents de les piscifactories, permeten la "democratització" d'una colla de peixos fins ara
limitats a la zona més costanera on
es pescaven en quantitats migrades que els convertien en producte
de luxe o recurs de supervivència,
segons el prestigi, el nombre d'espines i el destí als fogons. El que
diferenciava, per exemple, una
escórpora d'un sorell.

Tot a taula 5 peix morgades.indd 2
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L'App i Web:

COCKTAIL FLOW

En el seu directori podem triar entre veure tots
els còctels disponibles i organitzar-los segons la
beguda principal, segons el color o segons el tiAllò de "cal beure amb moderació" té total veracitat pus de beguda.
i va molt més enllà del tòpic. És vàlid durant tot l'any
i també per festes però aquests dies podem fer una També hi podem trobar un llistat bastat ampli de
excepció i apostar per beure quelcom diferent. Les còctels bàsics, begudes sense alcohol i begudes
festes són dies de còctels especials i pot ser un bon curtes i, precisament ara, podem escollir també
moment per fer ús de Cocktail Flow, que té doble begudes especials i temàtiques pels sopars de
versió: app i web i que és una autèntica bíblia dels Nadal o Cap d'Any. I un dels aplicatius que ens
còctels. Amb aquesta ajuda podràs quedar com un seran de molta ajuda és el que assisteix les nostres
compres, que ens mostra un llistat de possibles
autèntic bartender davant dels amics.
begudes a comprar i els còctels que amb elles
Amb cada clic, l'aplicació ens mostrarà un combinat podríem realitzar. I té un filtre per preu, per tal
de forma aleatòria, ideal per a quan arribem a una que ens beguem exactament allò que ens puguem
cocteleria i ens quedem sense saber què demanar. permetre. Proveu-les!

Tot a taula 7 APP.indd 2
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CONCURS

anabelen.s.m76

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

quiteriaga

guanya
el premi de
kinetic
"Lluç farcit de gambes amb patates al forn"

Tot a taula Instagram 1848.indd 2

guanya
el premi de
tubau
"Arbres de Nadal de bacó i formatge"

miquelmataro

guanya
el premi de
mueta
"Pa de fetge, fet a casa"

19/12/2018 17:42

núm.1848 del 21 al 28 de desembre 2018
núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

pacotoca

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

guanya
el premi de
el portalet
"Parrillada amb els meus amics argentins"

jogais

guanya
el premi
seis sentidos
"Arroz con bogavante"

Tot a taula Instagram 1848.indd 3
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LA RECEPTA
DE
MOUSSE
DE XOCOLATA
Mousse de xocolata. Aquestes postres irresistibles tenen com a base la xocolata negra,
que és més que un aliment-llaminadura, ja
que conté flavonoides, uns beneficiosos antioxidants que impedeixen l’oxidació de les cèllules de l’organisme.

Ingredients

31

• 250gr de xocolata negra per fondre
• 250ml de nata líquida per muntar
• 60gr de sucre de canya integral
• 3 ous

Elaboració
1. Trosseja la xocolata, posa-la en un pot i posa’l a fondre al bany maria, sense deixar de
remoure fins a obtenir una crema homogènia.
Retira el recipient del bany maria i deixa-ho
refredar.
2. Munta la nata líquida.
3. Posa els ous i el sucre en un bol i bat-los amb
la batedora uns 5 minuts. Afegeix la xocolata
fosa i la nata muntada. Barreja suaument.
4. Omple un motlle gran o diversos recipients individuals amb la crema obtinguda.
5. Tapa la mousse amb paper de cuina transparent i deixa-ho a la nevera un parell d’hores
com a mínim.

Recepta patrocinada per:

RECEPTA VERITAS 1848.indd 2

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040
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Que el dinar te'l
faci qui en sap
Cada cop més gent encarrega els àpats
de Nadal a restaurants i botigues
Gastronomia: Redacció

Ets dels que ja els agafa la migranya quan pensa
en la feinada que comporta fer els àpats d'aquest
Nadal? No estàs sol ni sola! I hi ha una gran solució! Es tracta d'encarregar el menjar per Nadal (o
Sant Esteve, Cap d'Any, Reis o algun dia d'aquestes festes). És un recurs que esdevé una alternativa ben còmoda a més d'exquisida que ens evitarà
passar-nos llargues hores a la cuina, entre fogons
i cassoles, i també comprant.
Els establiments i restaurants que preparen menjar
per emportar compten amb una oferta molt àmplia
de gustoses propostes que es poden encarregar per
menjar el mateix dia o també es poden congelar.
De fet, també hi ha cases que ja ens venen els menjars preparats directament congelats per tal que els
puguem comprar amb antelació i els puguem tenir
llestos el dia que ens vingui bé. De fet, si aquests
dies acudim a un d'aquests llocs, veurem com ja
ens n'ofereixen o s'hi estan preparant els plats més
tradicionals de les festes.
Tot i que es pot esperar a última hora per anar a

Tot a taula 13 emportar.indd 2

buscar aquests plats (de fet hi ha establiments que
obren els matins dels dies més assenyalats per tal
de poder oferir el menjar recent fet just per emportar) per evitar els imprevistos és millor encarregar els plats i anar uns dies abans a buscar-los.
Així, a part d'evitar possibles cues interminables,
evitarem quedar-nos sense aquell plat que tant de
gust ens venia. Cal tenir en compte també que la
majoria d'aquests establiments ens donen l'opció
d'endur-nos mitges racions cap a casa, el que és
una bona alternativa especialment si tenim nens
petits a casa o avis que ja no volen menjar tant o a
qui se'ls ha de fer una cosa diferent.

19/12/2018 17:45

A CASA TEVA

EL MENJAR DEL

MENÚ CATERING DE NADAL
Tastet de 8 primers plats degustació per persona
un segon plat a escollir:
· Galta ibèrica dessossada, amb ceps i tòfona: 39.95 €
· Mandonguilles de rap amb carxofes del Maresme i cloïsses: 41.50 €

DESEMBRE

· Melós de garrinet amb pastís de patata, parmentier
de carbassa i emulsió d’all negre 43.75 €

dilluns 24 (Nit de Nadal)
dimarts 25 (Nadal)
dimecres 26 (Sant Esteve)
dilluns 31 (Cap d’Any)

· Suprema de llobarro amb manetes de porc dessossades
i alls tendres: 43.75 €

GENER

· Pollastre de pagès amb escamarlans: 43.50 €

· Costellam de cabrit farcit de verdures i brasejat amb el seu suc,
i trinxat de patata i bolets 44.75 €
· Llenguado farcit de gambes amb la seva crema 45.50 €

dimarts 1 (Any Nou)
dissabte 5 (Nit de Reis)
diumenge 6 (Reis)

· Suquet de rap i llagostins 46.75 €

* MENÚ COMPLET: entre 39,95 i 46,75 €
INFORMACIÓ i COMANDES ONLINE: www.boccarestaurant.com/nadal
Plaça d’Espanya 18, Mataró (al davant del Parc Central) · 937 41 12 69
carta_1.indd 3
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El món del cava endureix els requisits
per als productes premium
La DO Cava diferenciarà les zones de procedència

Cuina: Redacció

La DO Cava modificarà la normativa d’elaboració dels productes,
amb un enduriment dels requisits
per a fer caves Premium –Reserva,
Gran Reserva i Paratge Qualificati una flexibilització de les normes
dels caves Bàsics. És el primer gran
projecte de la nova presidència del
Consell Regulador, que ha reunit
per primer cop els mitjans de comunicació des que Javier Pagès
encapçala l’ens. Entre les novetats,
la normativa per a elaborar caves
Premium diferenciarà les zones
de procedència i, a mig termini,
inclourà també subzones.
Amb aquest canvi, entre altres, el
Consell Regulador espera seduir els
set cavistes agrupats sota la marca col·lectiva Corpinnat, fundada
a l’abril per distingir la qualitat i

Tot a taula 40,41.indd 1

19/12/2018 17:46

núm. 1641 del 19 al 25 de setembre de 2014

singularitat dels escumosos del
Penedès.
La nova regulació per als caves
Reserva, Gran Reserva i Paratge
Qualificat afecta, a grans trets, als
criteris relacionats amb la criança –tot i que no es modifiquen els
mesos mínims-, a l’extracció de
mostos i a l’explotació de la vinya.
Respecte a aquesta última qüestió, per exemple, s’exigirà que la
vinya es dediqui exclusivament a
l’elaboració del cava, impedint que
es destini raïm per a vi tranquil.
Al mateix temps, la nova normativa
dels caves de més qualitat introdueix la zonificació per a distingir el
lloc de procedència del producte,
amb previsió d’acabar especificant
també algunes subzones, “sempre que siguin significatives”, ha
puntualitzat Javier Pagès, que ha
assegurat que els canvis volen fixar més “exigència” per a “marcar
la qualitat”.

La normativa dels caves
Bàsics, més “flexible”
D’altra banda, els canvis que ha
impulsat la nova presidència del

Tot a taula 40,41.indd 2

Consell Regulador també afecten
els productes Bàsics, elaborats amb
menys mesos de criança. En aquest
cas, Javier Pagès ha assegurat que
es tracta de “flexibilitzar” la normativa, eixamplant la diferència
respecte els caves de més categoria.
Tant els canvis en l’elaboració de
caves Bàsics com els nous requisits
dels Premium ja han estat aprovats inicialment pel ple de la DO
Cava, i durant els pròxims mesos

es procedirà a l’aprovació definitiva. La previsió de Javier Pagès
és que la nova regulació estigui
vigent de cara a la verema del
2019, amb intenció que les primeres ampolles arribin al mercat
aproximadament el 2021.

tor
L'objectiu és unir el sec
defensa
en
dès
ne
cavista del Pe
del producte
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AMB EMPENTA
Més reconeixements per WiPass
La iniciativa de dos estudiants del TecnoCampus que ja va guanyar els Creatic rep el
reconeixement dels premis UPF Emprèn
Emprenedoria: Redacció

Mariam Ayadi, graduada en
Màrqueting i Comunitats Digitals,
i Nil Mandri, estudiant del Grau en
Enginyeria Electrònica Industrial
i Automàtica, han guanyat 3.000
euros en quedar finalistes en la
modalitat Idea de l’onzena edició dels premis UPF Emprèn,
convocats pel Consell Social de
la Universitat Pompeu Fabra. El

Empenta 1 i 2 1848.indd 2

premi, dotat en 3.000 euros, l’han
guanyat amb el projecte “WiPass”,
un dispositiu tecnològic que permet connectar-se a xarxes wifi sense contrasenya i des de punts de
difícil accés, que ja es va endur els
premis Creatic fa unes setmanes.
Dins de la modalitat Idea,
una altra iniciativa nascuda al
TecnoCampus ha rebut una
menció especial a la singularitat. Es tracta de “Fly Me To The

Moon”, impulsat pels estudiants
Marc Gaixas i Sergi Jiménez, un
projecte que proposa enviar les
cendres d’un difunt a l’espai i un
nínxol digital, que geocalitza el
punt d’alliberament i crea un llibre de records.
Aquest és el tercer any consecutiu que estudiants dels centres
universitaris del TecnoCampus reben un reconeixement als premis
UPF Emprèn.
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Nova vida pels llums més estimats de casa
El Taller de Llums de Quim Oriol ofereix serveis integrals i experiència en reparació i
restauració de tota classe d'il·luminació decorativa
Comerç:

Amb més de 50 anys d'experiència al sector de la il·luminació,
ja fa sis anys que Quim Oriol va
obrir a la cantonada dels carrers
del Parc i Valdés 'Taller de Llums',
un espai en el qual les làmpades
més antigues de tota la vida poden
guanyar una nova vida i saltar de
generació. Precisament aquests
dies de Nadal moltes famílies es
reuniran a sopar sota llums antics,
de tota la vida. Les làmpades antigues de casa els avis són, en molts
casos, elements que es malmeten
o fins i tot es fan malbé i que a
'Taller de Llums' et poden posar al
dia, adaptant-les a tecnologia led.

Empenta 1 i 2 1848.indd 3

'Taller de llums' ofereix reparació
i restauració amb una experiència
que en altres establiments no poden competir. Oriol explica que
"reparo peces que són de qualitat i
les traspasso de generació pel que
fa a lluminària" i també abraça la
venda de tot tipus de bombetes,
tant antigues com noves.
A 'Taller de Llums' reparen i restauren tota mena de llums decoratives, són especialistes en peces,
pantalles, vidres, penjants o plafons. També poden arranjar i renovar antigues llums amb materials
adequats com fer pantalles a mida.

Venda sobre catàleg
També té venda sobre catàleg tant

de llums com de peces o accessoris i possibilita que les antigues
llums tinguin pròrroga de vida.
La norma de la casa és l'aposta
per la qualitat. La coneixença del
sector li permet oferir bon material amb garantia –aquí hi ha la
principal diferència amb grans
companyies– i a preus ajustats.
Ofereix sis mesos de garantia per
qualsevol reparació i dos mesos
en bombetes led.
També treballa a casa el client
en instal·lacions o, fins i tot, assessorant sobre les millors opcions
d'il·luminació. A 'Taller de llums'
podem recuperar i modernitzar els
elements d'il·luminació decorativa més estimats de casa nostra.
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Empenta

Acuratt rehabilita un edifici del 1863 a La Riera
La promotora, amb més de 40 anys d’experiència, aposta per Mataró i li dona valor
al centre històric del patrimoni de La Riera amb una increïble rehabilitació
Publirreportatge

Ja fa més de tres anys que
Acuratt està donant valor afegit
a Mataró amb rehabilitacions i
obres noves de disseny mantenint
l'estètica i patrimoni històric de
Mataró. Aprofitant la bona feina
que estan fent impulsant el centre
històric, van col·laborar en la 8a
Edició de les 48 hores Open Puig
i Cadafalch per descobrir i donar

Tot Empenta Acuratt.indd 2

valor al patrimoni de La Riera.
Més de 75 persones van optar per
l'Itinerari 2, per conèixer la part
esquerra de La Riera, i van poder
visitar l'evolució de l'obra.

Mantenir la columna
Per conservar el patrimoni de La
Riera, s'han mantingut columnes de fosa, rehabilitat portes i
finestrons, refet artesanalment la
façana esgrafiada, rehabilitat els

sostres artesanats, i s'han fet noves
bigues i voltes com les d'origen.
Tot això per construir-hi quatre
habitatges exclusius que properament estaran a la venda.
Combinar detalls contemporanis amb els d’origen, és una
aposta segura i atrevida que va
amb el compromís i passió que
Acuratt sent per l'arquitectura,
aconseguint-ho gràcies a un equip
professional i de qualitat.
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El Gremi de Perruqueria
recapta 3.000 euros per
Maresme Oncològic

Pianos Cabezudo fa
liquidació per jubilació

Gràcies a la quiniela d'una seixantena
de comerços del mes d'octubre

Després de tota una vida dedicada a la Música, Jordi
Cabezudo s’ha jubilat definitivament. Ara seguirà
vinculat a la Música d’una forma lúdica, tocant amb
el grup “els OK”, però allunyat de la vessant comercial que ha vingut desenvolupant desde l’any 1979.
Arrel de la jubilació de Cabezudo, a KBMúsics Pianos Cabezudo han decidit tancar la seva botiga
i llibreria de Música del carrer Iluro de Mataró per
centrar-se en altres àrees del negoci, com són l’afinació de pianos, l’escola de Música KBMúsics i el
projecte KBLanguage.
En conseqüència, a Pianos Cabezudo han obert
un període de liquidació fins a final d’any de tot el
material de la seva botiga oferint un 30% de descompte en tots els seus instruments, accessoris i
partitures en estoc.

Solidaritat: Redacció

Gràcies a una llumineta o, el que és el mateix, una
quiniela realitzada als més de seixanta establiments
participants, el Gremi de Perruqueria i Estètica Mataró
i Maresme ha recaptat 3.000 euros per donar-los a
Maresme Oncològic. Una proposta solidària que ha
estat possible gràcies als més de seixanta comerços
associats que van jugar a aquesta quiniela durant
tot el mes d'octubre.
L'entrega va tenir lloc dilluns 17 de desembre
a l'Associació Contra el Càncer de Mama. A l'acte
hi va participar la junta de l'entitat capitanejada per la tresorera,
Praxedes Ramos, i les vocals Lola
Becerra, Ros Lopez, Rosa Jiménez,
Rosa Maria Sánchez, Maria Miserra
i David Garcia. Per part de Maresme
Oncològic hi van assistir Pepita
Manera i Margarita Blanch, que
van agrair al Gremi de Perruqueria
aquesta contribució, que servirà,
han assegurat, “per costejar part
dels professionals que imparteixen
els tallers, així com algunes de les
activitats com ara el reiki, l'arteràpia, la reflexologia, les manualitats
o el drenatge limfàtic”.
El recapte ha estat possible gràcies als comerços associats que van
jugar a aquesta quiniela.
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
COMPRO ANTIGUEDADES: Todo
tipo juguete antiguo, muñecas,
geyperman, coches, trenes,
consolas y videojuegos, objetos
religiosos, militares, deportivos,
libros, tebeos, comics, álbumes
de cromos, documentos antiguos,
licores, puros, plumas y mucho más.
Pasamos a domicilio. 627.937.101
V E N C ACC I Ó C N M . 150€.
659.851.143
COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA
AV.MARESME!! 3er pis amb
asc 3 hab (abans 4) 2 banys per
entrar a viure 259.000€. Informi's.
93.798.00.50 Ref 6265
TRASPASSOS-LLOGUERS
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina.
Zona privilegiada. 639.703.037
TREBALL
SE PRECISA OFICIALA OWERLOCK,
BORAS y ZIG-ZAG. Interesados
696491197.
EMPRESSA TEXTIL UBICADA a
Mataró necessita dissenyadora
gràfica per a roba de dona
jove. Interessades truqueu al
630535845. Jesús
CHICO 28 AÑOS busca cualquier
trabajo serio. Disponibilidad
inmediata. 694.506.062

EL TOT 1848.indd 6

TREBALL
EMPRESA TEXTIL PRECISA
diseñadora. Interesadas contactar
al número 930093394 preguntando
por José.
SI AQUEST NADAL, necessites que
algú tingui cura dels teus fills, els
ajudi a fer deures… M’ofereixo.
Soc un noi de 22 anys. Educador
infantil. Experiència i referències.
605.645.386
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
612.427.553
CHICO BUSCA TRABAJO
656.913.560
CHICA BUSTA TRABAJO limpieza,
cuidado personas mayores.
Experiencia. 698.881.984
SE BUSCA TRABAJO limpieza,
cuidado personas mayores.
Experiencia. 634.167.742
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
cuidado personas mayores.
Experiencia. 698.805.540
SRA. RESPONSABLE BUSCA trabajo
interna. 698.394.928
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
602.846.034

CLASSES
PEDAGOGA MOLTA EXPERIÈNCIA.
Classes reforç, dificultats
aprenentatge, tècniques d'estudi.

Antònia 693.484.186
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PER INSERIR ANUNCIS: www.totmataro.cat/economics
E L TOT M ATA R Ó : O fi c i n es.
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
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VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR?
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!

PROFESSIONALS
MUDANZAS, MONTAJE, desmontaje
de muebles. 20€/hora. 698.645.233
/610.627.821 WhatsApp
SE HACEN OJALES y se ponen
botones. Tel. 93.790.82.32
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa.
Havaneres, cançó marinera. Festes
majors, festes de carrer, festes
privades, casaments, aniversaris,
etc. Informació sense compromís
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
CASAMENTS. SOPRANO posa
el cant a la teva cerimònia. Fes
que aquest dia tan especial sigui
inoblidable. 625.947.230 Rosa
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
REFORMAS, OBRAS, reparaciones,
albañilería, electricidad,
fontanería, gas, pintura. Económico
670.232.977
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77

EL TOT 1848.indd 7
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Econòmics
PROFESSIONALS
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja.
Desembussos, fosses sèptiques,
neteges tècniques, de basses,
d e p i sc i n es, sa n e j a m e nts,
omplim piscines, diposits de reg,
manteniments, autoritzats per
el transport de residus (ADR),
inspecció claveguerem. 93.750.20.71
/93.750.63.77
LAMPISTERIA, FONTANERÍA,
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos,
reparación lavadoras, calentadores,
calderas. 697.725.158
REPARACIÓN LAVADORAS, neveras,
secadoras, termos, calentadores.
Garantía 698.869.749
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
PINTOR, ESTUCADOR. 642.606.471
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA
responsabilidad limpieza. Excelentes
acabados 629.988.598

Reformes integrals de pisos,
banys, cuines i més...
Lampisteria en general

EL TOT 1848.indd 8
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PROFESSIONALS
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
INFORMÁTICO A DOMICILIO.
607.665.679. Sergi.
WWW.MASAJESXING.000WEBHOSTAPP.
COM/GRANOLLERS
WWW.MASAJESXINGMEI.COM

CONTACTES

CRÉIXER
LES IDEES
FEM

TÀCTIC.CAT MÉS QUE WEBS
www.TACTIC.CAT - 93 790 97 73

EL TOT 1848.indd 9

MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar
de encuentro.24h 689.843.590.
Piso privado
FABIOLA 22 AÑITOS. 698.427.483
TRAVESTY GUAPÍSIMA, FEMENINA.
Disponible. 674.425.543
EL MEJOR SEXO en Mataró. 14
chicas. Siempre disponibles
para tu placer. Copa gratis.
www.escortsabril30mataro.com
93.741.63.41 /657.894.558
DÚPLEX 60 €/MH. 605.360.061
NOVEDAD. RELLENITA LATINA.
Rubia 40 años. 603.605.991
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REPORTATGE
Text: Cugat Comas
Fotos: Daniel Ferrer i arxiu

Les xifres
dels
Pastorets

Diumenge arrenca l'Estel de Natzaret
a la Sala Cabanyes

A

quest diumenge a les cinc de la
tarda comencen a la Sala Cabanyes
les representacions de 'L'Estel de
Natzaret', l’espectacle nadalenc
per excel·lència, Patrimoni Cultural de la Ciutat
des de 1981. Marc Molina afronta la seva segona
temporada al capdavant de l’espectacle després
que, la temporada passada, el calendari quedés
afectat per les obres de remodelació del teatre
del Centre Catòlic. Molina compta amb el mateix
equip de direcció de l’any passat, que va aportar una mirada nova a l’espectacle. Jordi Lluch
continua en la direcció musical i Maria Garriga
com a responsable de coreografies.

Els Pastorets de Mataró tenen tot un món amagat
que l’espectador no veu. Mentre dalt de l’escenari
s’hi representa el muntatge, entre bambolines desenes de persones duen a terme una feina oculta per
fer possible l’escena o bé preparar la següent. Per
poder ensenyar al públic tot allò que, malgrat que
no es vegi, també passa, es repetirà l’experiència
de fa dos anys de fer dues funcions amb els canvis
entre quadres a vista i amb pantalles laterals que
permetin saber què està passant fora d’escena. El
dissabte 12 i el diumenge 13 de gener seran dues
representacions diferents en què els espectadors
podran veure, a més de la funció, tots els elements
que envolten Els Pastorets.
De tota manera, aquells que vulguin conèixer
encara amb més detall l’interior de la Sala podran

Tot reportatge pastorets plantilla_v2.indd 2

La Lluna, l'escena més mítica de l'obra

Daniel Ferrer

fer-ho en dues visites guiades els diumenges 23 de
desembre i 13 de gener. Diverses persones de l’equip
tècnic de l’entitat mostraran les entranyes del teatre
i tots els elements (alguns més secrets que d’altres)
necessaris perquè funcioni un espectacle.
Com a prèvia de les deu representacions, aquesta
setmana, anem entre bastidors i enumerem diferents
paràmetres i curiositats de l'obra de la Sala. Molts
petits trucs i engranatges històrics que s'accionen
cada dia que acaba brillant l'Estel.

19/12/2018 18:28

1

animal

Aquest any només hi sortirà el burro
característic. Antigament també
hi havia bens i coloms.

512

pàgines de partitura

La música dels Pastorets és composta pels Mestres Enric Torra, Felip
Vilaró i Mossèn Miquel Ferrer.

6

flamarades

És un dels efectes més antics i
genuïns i s'aconsegueix amb una
"pipa" de pols de suro.

Tot reportatge pastorets plantilla_v2.indd 3

12

projeccions

Ja fa any que formen part de l'obra
però el 'mapping' al pròleg és una
de les apostes d'aquest any.

16

micròfons

En porten tots els personatges amb
paper o cant i també està sonoritzada l'orquestra.

132

cops de pedretes

El ball dels actors més menuts tanca
la Casa de Naïm i es compon d'aquest
total de cops de pedreta de fusta.

19/12/2018 18:28

45

dimonis a l'infern
Xifra per representació. En total en
"plantilla" hi ha 90 dimonis que componen
els dos equips de dimonis. No és l'escena
amb més gent a l'escenari: la Casa de Naïm
és la que té el rècord.

16

músics
Comandats pel director, formen un equip
de 17 persones. És l'única part professionalitzada de la representació dels Pastorets
de Mataró, que sempre ha apostat per la
música en directe.

4

"pets"

Coneguts com a "polvos"
en l'argot tècnic, es fan amb
magnesi i enceguen el públic
quan irromp l'Àngel.

80

anys, l'actor més gran

Fa de pastor i apareix en escena amb
la resta. Molts veterans de la Sala
segueixen sortint a escena pels
Pastorets.

0

anys
de l'actor més petit
Perquè encara ha de néixer, previsiblement
al gener. Farà de nen Jesús. Els nens Jesús
són fills de membres de la Sala Cabanyes i
es considera un honor ser-ho.
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20

paneres a sortejar

En cada representació el públic i
el propi personal opta al sorteig
d'una panera dolça i una de salada.

200

tires del sorteig

És molt estrany que no es venguin
totes les tires per optar a les paneres. Antigament se sortejava un be .

62
focus

La majoria són fixes però també hi ha els
mòbils automatitzats i els coneguts com a
"canons" amb els que els tècnics segueixen
manualment els moviments dels personatges a escena.

ran

220
quilos de
gel sec

El denominat gel sec és com es coneix la neu carbònica que és l’estat
sòlid del diòxid de carboni.
Combinat amb aigua genera el fum
blanc característic de tantes escenes dels Pastorets, amb especial
protagonisme durant bona part
del Pròleg o de l'Apoteosi. Hi ha
dos tipus de "fums" durant l'obra,
el que segueix a ras d'escenari i el
que s'enfila. L'efecte conegut com
"boira baixa" s'aconsegueix barrejant el gel sec amb aigua calenta.
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395

participants
Fan possible les 10 representacions anuals
dels Pastorets de Mataró. Un total de 234
actors i 161 tècnics, acomodadors i músics
o personal de logística.

1.112

metres de corda
Se n'utilitzen 80 pels vols i 1032 pels decorats.
Les cordes reposen sobre "la pinta" i concentren la feina al telar. A l'infern i l'apoteosi fan falta 7 persones a ple rendiment.

432

localitats

En cada representació hi caben
60 persones a les llotges,
86 a l'amfiteatre i 286 a les butaques
de platea. Molta venda és on-line.

21

usos de l'escotilló

És el mecanisme amb el que els dimonis pugen i baixen de l'infern.
També en Jonàs, a la Foguera,
l'utilitza.

+300

peces d'atrezzo
Hi ha terrisses, flors, cistells, saques,
espigues, garbells, forques de dimoni.
Durant l’any es guarden en un magatzem
a la Gàbia. Durant els Pastorets tenen una
zona pròpia a tocar de l’escenari.
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24

postissos

Comptant barbes i bigotis. Durant
l'any del Centenari es va fer una
inversió en renovar-ne bona part.

5

vols de personatges

Una nimfa, una bruixa, Satanàs,
Gabriel i Miquel utilitzen aquest
mecanisme de doble eix que fa un
gran efecte.

28
vares

Les porten tots els actors varons que surten
a la representació i una d'elles, sempre la
mateixa, floreix al Temple gràcies a un
mecanisme de palanca que acciona el mateix Sant josep.

45

decorats

S'utilitzen 45 decorats fets de
paper –els més antics– i roba.
Paulatinament s'ha anat substiuint un material per l'altre i Sala
Cabanyes vetlla per mantenir l'imatge dels antics decorats quan en
substitueix algun. També des de fa
20 anys s'utilitzen els laterals de
l'escenari, amb 12 decorats propis. El
decorat més antic és el del Temple.
Data dels anys 20 del segle passat i
és de paper. Té una perspectiva única. S'ha restaurat per mantenir-lo.
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Argentona

El polèmic Josep Pàmies omple a Argentona
amb més de 400 persones
L’agricultor i Teresa Forcades tornen a parlar dels beneficis de l’MMS,
tot i les sancions que li ha imposat la Generalitat
Salut: Redacció

La Sala d’Argentona va acollir
el 10 de desembre una conferència sobre l'MMS i la llibertat

d'expressió, organitzada per l'Associació de pagesos del Maresme.
Hi van participar l'agricultor Josep
Pàmies i la monja benedictina
Teresa Forcades, que van omplir

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

Amb el CONCURS de la
PARAULA INVERTIDA i el
concurs del
BANNER INVERTIT
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la sala, amb més de 400 persones. Tots dos van tornar a parlar
dels beneficis del clorit de sodi
que, asseguren, pot curar malalties com el càncer o l'autisme, un

Busca entre els anuncis de la revista la paraula invertida i envia la
resposta en una carta o postal, o a través de la nostra web.

BANNER INVERTIT: 35€*

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

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

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
NURIA CURRIU BLASCO
Paraula invertida:
DIVENDRES

Adreça web del banner invertit:
http://reformesnousol.com/

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

mes després que la Generalitat
imposés una multa de 600.000 euros a Pàmies i una altra de 90.000
euros a la seva associació 'Dolça
Revolució' de Balaguer, per una
presumpta infracció “molt greu”
durant la conferència del passat
dia 14 d'octubre a Balaguer amb
el químic de Puerto Rico Gregorio
Pasteres. Els sancionaven per “fer
promoció i publicitat” d'un producte no autoritzat com a medicament com és l'MMS per tractar
l'autisme, prohibit des de l'any
2010 per l'Agència Espanyola de
Medicaments.
Durant la conferència a
Argentona, Pàmies va assegurar
que no pensava pagar aquesta
multa ni futures sancions i no es
va mostrar preocupat per la possibilitat d'acabar a la presó. Ja va
anunciar que portarien el cas a la
justícia i va acusar el Govern de
vetar la llibertat d'expressió dels
defensors de teràpies alternatives.
Durant la conferència, Forcades va
argumentar que “qualsevol substància pot ser perillosa depenent
de la dosi, fins i tot l'aspirina”, va
dir. Pàmies va aconsellar prendre
fins a 40 gotes de clorit de sodi en
casos greus i va animar als assistents a no tenir por amb l'MMS.
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Pessebre Vivent a la Font del
Mig gràcies a l'Escola Les Fonts
Alumnes, mares i pares miren de recollir fons pel viatge
de fi de curs

El cartell del pessebre

Nadal és temps de tradicions i
també d'activitats benèfiques. O
d'iniciatives amb els dos caràcters
com el Pessebre Vivent d'Argentona. Aquesta activitat nadalenca
està organitzada pels alumnes i
pares i mares de sisè de l'Escola
Les Fonts per recollir fons pel viatge de final de curs
El Pessebre Vivent es representa els dies 22 i 23 de desembre de
2018, en horari de 18:30 a 21:30

Cedida

hores. Es tracta d'un pessebre teatralitzat amb vestuari d'època i
música enregistrada que es representa aquest any per primer cop.
El recorregut se situa a la Font del
Mig en un entorn molt bonic, on
es podrà gaudir del mercat, oficis
artesans i quadres bíblics. I per recuperar-se del fred, hi haurà una
tassa de brou a la vora d'un bon
foc. El Pessebre Vivent, expliquen,
s'ha preparat amb molta il·lusió.
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Un Nadal ple d'al·licients
a Sant Pol de Mar

Aboquen llaços grocs
a la botiga de l'Alcalde
de Llavaneres

La vila consolida el Parc de Nadal, un espai especial
dedicat pels més petits, els dies 27, 29 i 30

Mora assegura que no
variarà les seves posicions

Sant Pol de Mar viurà un Nadal
ple d'activitats i al·licients per a
tota la família. La vila costanera
repeteix l'experiència del Parc de
Nadal que va estrenar l'any passat
i l'obrirà al Pavelló Poliesportiu
Municipal els dies 27, 29 i 30. El
Parc vol ser un espai directament
pensat pel gaudi dels petits de casa.
Els nens i nenes que tinguin menys
de 12 anys tindran activitats específiques per a cada grup d’edat en
un recinte. Una ludoteca sensorial,
tallers, activitats o els sempre especials llits elàstics i inflables faran
les delícies de la canalla.
Les activitats nadalenques, però,

trascendeixen aquest propi espai.
I és que el dia 28 arriba a Sant Pol
el Patge Reial. Serà a les sis de la
tarda als Quatre Cantons, amb
la primera presa de contacte entre lels infants i la màgia de Ses
Majestats els Reis d'Orient que
arribaran puntualment el dia 5
amb la seva majestuosa Cavalcada

Tot un Matí d'aventures
El diumenge 30, a més, hi haurà
un dels actes més esperats amb el
Matí d'Aventures gratuït al Parc del
Litoral. Hi haurà karts, tirolina i tir
amb Arc, entre d'altres activitats
per als més atrevits.

El Parc de Nadal torna a Sant Pol aquestes festes

Cedida

L'acció vandàlica

Cedida

L'alcalde d'ERC de Sant Andreu
de Llavaneres, Joan 'Nani' Mora i
Buch, va trobar-se el cap de setmana llaços grocs i banderes estelades arrencades i una tassa de vàter
davant de la seva botiga-celler a la
localitat del Maresme, que, segons
explica haurien deixat grups de
persones que treuen aquests símbols penjats als carrers per denunciar la situació dels líders catalans
processats per l'1-O i empresonats
de forma preventiva.
“Avui m'ha tocat a mi, potser
d'aquí a deu dies li passarà a un
altre alcalde”, va dir.

"Per pensar diferent"
Mora acusa les persones responsables de l'acció de senyalar-lo “per
pensar diferent” i ha reafirmat el
seu compromís amb la “lluita per
la independència” de Catalunya.
“Aquesta acció no farà que variem
ni un mil·límetre el nostre objectiu”, adverteix.
Fa una setmana, un altre batlle,
en aquest cas el de Vilassar de Dalt,
el també republicà Xavier Godàs,
va denunciar una acció similar
davant de casa seva.
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VALORACIONS
GRATUÏTES
La xarxa més gran de Mataró amb 3

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

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

OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es
HAVANA (Ref. 260659). Planta Baixa
seminova. Consta d’entrada independent, 2 habitacions dobles, 1 bany, gran
menjador amb balcó de 10m2 i cuina ind
amb pati.

170.000€ Abans 200.000

T

PLAÇA DE LES TERESES (Ref. 251356). Pis
d’obra nova a ple centre de Mataró. Consta
de 3 dormitoris, 2 banys, cuina independent.
Terrassa de 45m2. Finca amb ascensor i opció
a pàrquing. Habitatge sobre plànol.

300.000€

T

OFICINA MOLINS I CIRERA: Nicolau Guanyabens, 1 · T. 935 665 225 · babn7@tecnocasa.es
ESCORXADOR- EL PALAU (Ref 257004)
Planta baixa reformada per estrenar. 60m2 d’habitatge i 60m2 de pati, amb
saló-menjador, 2 amples hab. cuina ind. i
bany complet amb plat de dutxa. Calefacció
centralitzada a totes les estances.

129.000€

T

CIRERA (Ref. 304855). Primer pis ind en
finca de 2 veïns. 89m2 de habitatge + 60m2 de terrassa solàrium, 2 hab,
menjador de 28m2, cuina ind, bany amb
plat de dutxa, safareig, traster i balcó.

169.000€

T

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

8438

OPORTUNITAT. (Ref. 305454).
Quart amb ascensor, 3 dormitoris (dos
dobles), bany complet, menjador i
cuina ind, des del menjador s’accedeix a
la terrassa.

85.000€

T

CASA DE 200 M2. (Ref. 303886).
En 2 plantes, primera 3 hab. saló i terrassa
de més de 20m2, segona planta: menjador
amb sortida a terrassa, cuina ind., 3 hab.
i bany. Tercera: Terrassa de 100m.

2162.000€

T

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

*HIPOTECA AL

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

100%

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

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

L’'Au-pair' dels Morcheeba

Aquesta mataronina de 25 anys està vivint una gran experiència a Londres

Anna Galdon

Les au-pair són joves estrangeres que aprenen la
llengua d’un país mentre tenen cura dels fills d’una
família. Una mena de cangur idiomàtic. La Magalí
Torrent va decidir que volia anar a Londres a ser-ne,
per millorar el seu anglès: “Jo sempre l’havia odiat
però ja al Camí de Sant Jaume vaig veure que tenia
necessitat d’explicar-me en aquella llengua”, explica.
I tal dit, tal fet. Va oferir-se com au-pair i per atzar
va acabar essent contractada per la família Gordon.
La cosa no tindria més història que la de tants mataronins que han escollit la mateixa experiència si
no fos que els Gordon són membres d’un grup conegudíssim a tots els racons del món: Morcheeba.
“Amb la família vaig connectar de seguida. De fet
em van contactar per la meva vessant artística ja
que m’agrada la pintura, toco el violoncel i des del
primer contacte que vam tenir tot va funcionar molt
bé”. Des del setembre passat que treballa a càrrec
dels fills de 'can Morcheeba' que, reconeix, no havia
escoltat mai abans. La vida musical obliga els pares
de la família a estar-se 15 dies fora de casa, període durant el qual la Magalí –a qui carinyosament
anomenen Magalí Jaffa perquè està enganxada als
pastissets jaffacakes– fa, literalment, de mare dels
fills Gordon. Explica que els músics són una família
humil, que li ha posat les coses molt fàcils: “Em tracten molt bé i han permès que vagi aprenent de tot
poc a poc”. I els fills, explica, li “diuen bon dia i bona
nit en català, i coneixen perfectament les diferències

Tot Perfil Magali Torrent.indd 1

Daniel Ferrer

entre Catalunya i Espanya, entre català i castellà”.
Torrent té pensat que el seu periple a cals Gordon
duri un any en què anirà millorant el seu anglès i creixent amb aquesta experiència vital. Ella, que sempre
s'ha desviscut pels infants, té la carrera d'educació
infantil i reconeix que sap que sempre pot “tornar
a prop de la família i trobar feina”. Mirant enrere
posa en valor tot el que va aprendre a l'Agrupament
Escolta Arrels i, tornada a casa per Nadal, reconeix
que allà sí que enyora una cosa d'aquí: “El sol del
Maresme Lliure i Tropical”.

Al concert de Barcelona
L'anècodta que la Magalí podrà explicar tota la vida
és la del concert de Morcheeba a la Razzmataz de
Barcelona quan la cantant va trucar en directe a
l'au-pair dels seus fills. "Havíem estat practicant
perquè digués 'bona nit Barcelona, sisplau canteu
amb mi" i no se'n recordava. La Magalí va parlar
amb Skye Edwards en directe en una sala on hi
havia la seva parella i la seva família. Pell de gallina.

ApunTs
Defineix-te: Positiva, resolutiva i motivada
un llibre: 'Wonder' de RJ Palacio
un referent: Els meus pares
un somni: Anar pel món amb una furgoneta
un viatge: M'agradaria anar a Austràlia
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Felices
Fiestas!
T. 937 965 148

Rd. Francesc Macià, 28 (esqu.c/Castaños) · Mataró

inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com
5365

Ref. 3203
ZONA
ROCAFONDA:

T

Ref. 1437
ZONA RDA.
CERVANTES:

T

130.000€

229.000€
Ref. 1427

CENTRO
ESTACIÓN

T

ES HORA DE S
E
CON NOSOTRR PROPIETARI@
I@!
O
S
P
U
E
D
ES!
TU HIPOTEC
A AL 100%

OPORTUNIDAD.1ERPISOCONASCENSOR
GRANDESDIMENSIONES: 4 hab. (2 dobl),
baño y aseo, cocina fórmica, galería 12m2, conservado. balcón exterior. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 4516
T
Z. CERDANYOLA
ALTA:

PISOTOTALMENTEREFORMADO: Zona
tranquila, ascensor, 3 hab. 1 suite, baño con
ducha, salón com.28m2 balcón, trastero en
terrado comunitario.(C.E. EN TRÁMITE).

PISO REFORMADO TOTALMENTE EXTERIOR CON PK INCLUIDO: 3 hab. 1 dob, baño
y aseo, cocina de diseño, galería anexa, calefacción, ascensor. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 1438
ZONA SANT
SIMÓN:

PISO SEMI NUEVO CON PARK. Y TRASTERO INCLUIDO: Ascensor, 2 min. playa, 3 hab.
1 suite, cocina diseño, 2 baños , calefacción,
balcón, luminoso .(C.E. EN TRÁMITE).

189.000€

T

243.000€

PISO CON PATIO
A 2 MINUTOS DE LA
ESTACIÓN Y LA PLAYA.

Tiene una cocina office lacada con patio 25m2, salón com.
20m2, balcón exterior amplio y vistas, 2 hab. (1 dob), baño
con bañera, calefacción!

199.000€

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

937 965 148
19/12/18 17:58

4
MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - Centre

185.000 €

PLANTA BAIXA NOVA PERFECTAMENT EQUIPADA!
Superf. útil 63m². 2 habit, 1 bany, cuina office, saló-menj., balcó, aa/
cc, Pàrquing i traster opc., terres marbre, calefacció, portes de fusta
i tancaments d’alumini. Excel·lent relació qualitat-preu!! T150952

MATARÓ - Centre

MATARÓ - Cirera

188.712 €

PIS MOLT BEN CONSERVAT AMB TERRASSA DE 15M2!
75m², 2 habit, 1 bany, cuina americ, saló-menjador, balcó, calefacció, tanc. d’alumini, calefacció fred i calor, portes fusta i ﬁnestres
tanc. d’alumini. Molt assolellat i comunicat!! !! T 151482

210.000 €

CASA DE COS AMB PATI DE 30M2 PER REFORMAR!
100m², 3 habitacions (2 són dobles), 1 bany, cuina i pati de 30m2., escales a golfes de grans dimensions, amb els terres de terratzo. Casa
molt propera a la platja i al centre!! T250278

MATARÓ - Parc Central

260.000 €

PLANTA BAIXA AMB TERRASSA A LA ZONA DEL PARC!
122m², 3 habit., 2 banys, cuina office, saló-menj., aa/cc, parquet,
galeria, zona comunitària amb piscina i jardins, garatge, calefacció
tanc. alumini, portes noves i armari encastat!! T 151456

2P CASTELLÀ 2018.indd 1

MATARÓ - Centre

335.488 €

ÀTIC DÚPLEX EN EXCLUSIVA AMB TERRASSA DE 100M2!
2 plantes, 95m², 3 habit, 2 banys nous, cuina office, saló-menjador,
balcó, vestidor, balcó, aa/cc, calefacció, terrassa privada de 100m2,
amb porxo ibarbacoa, pàrquing, etc... Únic a la zona!!!!! T 151499

19/12/18 13:17

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

MATARÓ - La Llàntia

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

121.000 €

BONIC PIS MOLT ACOLLIDOR I TOTALMENT MOBLAT!
60m², 3 habit., 1 bany, cuina office, saló-menjador, balcó, aa/cc,
traster, tanc. alumini, etc... sòls de terratzo i parquet, portes fusta
tanc. alumini Excel·lent relació qualitat-preu!!! T151491

MATARÓ - Centre

156.000 €

APARTAMENT AMB MOLT D’ENCANT IDEAL PARELLES!!
35m², 1 habit., 1 bany, cuina americ, saló-menj, balcó, aa/cc calor i fred, terres de gres, portes envernissades de fusta, finestres
amb tanc.d’alumini. A prop estació i platja!!! T151315

MATARÓ - Parc Central

280.800 €

EXCEL·LENT ÀTIC EN EXCLUSIVA AMB TERRASSA DE 18M2
111m², 3 habit., 2 banys, cuina off., saló-menj, balcó, aa/cc, calefacció, armaris encastats, sòls parquet, etc... aire condic., 2 armaris encast., portes fusta i finestres, tanc. d’alumini!! T 151473
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MATARÓ - Centre

625 €

PIS DE POCS ANYS MOLT ASSOLELLAT!!
1er pis sense ascensor. 50m², 2 habit., 1 bany, cuina office, salómenjador, balcó, sòls de gres, portes de fusta i finestres amb
tancaments d’alumini. Molt assolellat!! T 110277

MATARÓ - Via Europla

750 €

PRECIÓS PIS AMB PISCINA COMUNITÀRIA!!
Pis excel·lent de 65m², 2 habit., 1 bany, cuina office, saló-menjador, balcó, terres parquet, calefacció, etc... Pàrquing i traster opcionals. Portes fusta i tancaments d’alumini.!! T 110658

MATARÓ - Cerdanyola

600 €

LOCAL COMERCIAL MOLT AMPLI PER A TOTTIPUS DE NEGOGI!
Gran local comercial de 200m2 i 1 bany. Situat a peu de carrer i
amb capacitat per a iniciar qualsevol tipus de negoci. Especialment, destinat com a comerç o serveis!! T301441
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