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Davant de tot
Brut
Opinió: Cugat Comas

Una estampa nadalenca que mai veuran retratada com a bucòlica és l'evolució dels diferents contenidors i el seu desbordament
transitori segons què prediqui la consuetud de cada jornada. En un
cicle que acaba amb la col·lecció d'arbres de Nadal aparcats vora
el punt de recollida a mig gener, qualsevol observador seria capaç
d'endevinar el dia que som només mirant-se els contenidors que
tingui a la vora, observant com és difícil que el servei de recollida
doni a l'abast amb tant vidre després de Nadal i Sant Esteve o sobretot tant paper per Reis.
Va caure en desús per les noves reglamentacions però abans, almenys, bona part de les ampolles de cava que es consumeixen a
mansalva en aquestes dates es guardaven a fi de bé per a la gent
de Mà oberta. També era com un ritual i, fins i tot, els voluntaris
que les recollien explicaven que algunes vermellors de vergonya
il·lustraven el rostre d'amfitrions davant l'important botí que es
guardava. "Les guardem tot l'any", deien, per amagar els excessos
de finals de desembre.
Deu ser cosa de l'edat, fer-se vell i queixar-se però darrerament
freqüenten a la particular 'safata d'entrada' de converses creuades les queixes pels contenidors desbordats sense necessitat que
la data estigui en vermell a cap calendari ni tinguem ancestrals
tradicions que justifiquin l'apilonament. Si a l'estiu aquell vídeo
ens va ensenyar a tots com de mesquina pot arribar a ser una multinacional recollint i barrejant les fraccions que seleccionem amb
cura a casa, no sembla que la cosa hagi anat a millor pel que fa a
l'aspecte de la nostra via pública. Ja em perdonaran, perquè no tinc
cap ganes de fer el caldo a cap aplec polític dels que remenen la
cua olorant les eleccions, però ja fa temps que trobo que Mataró
bruteja. I bruteja bastant. Més del que seria desitjable.
Els que hem acabat aprenent que sense una pista en condicions
no es pot jugar bé a res, és normal que trobem a faltar una major
cura per part de tothom envers carrers i places perquè la comunitat
pugui viure-hi amb més comoditat. Ja anem tots massa malhumorats amunt i avall, estabornits pel dia a dia i un context feridor el
miris a l'abast territorial que el miris, per no desitjar –aquests dies
que les bones intencions també acaben apilades– una ciutat una
mica més neta. De carrer i d'esperit. Bon any 19.

Davant de tot 1849.indd 1

JOAN PERA
APLAUDIT: El seu reconeixement
amb el Gaudí d'Honor per part de
l'Acadèmia Catalana afegeix el mataroní a una llista d'honorables que
realment impressiona.

JIHASITA DETINGUT
CASTIGAT: La detenció a Mataró
d'un home requerit pel Marroc que
hauria estat format com a terrorista a Síria posa de manifest com
de propera pot ser aquesta xacra.

L’ENQUESTA

T'espanta l'avenç de
l'ultradreta?
73.3% Sí
24.3% No
2,4% Ns/Nc

LA PREGUNTA

Quina nota li poses al 2018
mataroní?
VOTA L'ENQUESTA A:

27/12/2018 18:29

Les portades

Foto antiga

Els Missatgers Reials, a cavall

De fa 25 anys

Quan aquest diumenge, de
forma puntual, els Missatgers
dels Reis Mags d'Orient arribin a
Mataró per mar, en veler, és probable que la majoria de nens i
nenes creguin que han vingut tota
la vida així, arribant al Port, quan
aquesta porta d'entrada és força
recent i no arriba a tenir ni una
dècada d'història.

De fet, durant força anys, l'arribada dels Missatgers es feia al
Parc Central on els esperava la
gentada. Un helicòpter va ser, durant temps, el mitjà de transport
escollit tot i que també hi va haver
algun any, com aquesta imatge que
té una dècada exacta d'història,
en què els emissaris van arribar
anant a cavall.

De fa 15 anys
ANY XXXII
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NÚMERO 1607

Mataró tanca un any marcat per l’herència de Caixa
Laietana: estafa de les preferents i obra social
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De fa 5 anys
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Que no es quedin
per sempre més
al fons d’un calaix!
si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses...
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot
porta - les a les oficines d ’ el tot mataró
(carrer d’ en xammar, 11) o a fotoantiga@ totmataro.cat
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Tots els
tractaments
finançats

No amaguis el teu somriure
El teu equip de dentistes de referència

VISITEU-NOS A L’HOSPITAL DE MATARÓ
Amb servei d’urgències
TOTS ELS TRACTAMENTS FINANÇATS
· Odontologia preventiva i conservadora
· Cirurgia oral i Implantologia
· Endodòncia
· Pròtesi dental
· Estètica
· Ortodòncia convencional i invisible
· Odontopediatria
· Periodòncia
TRACTAMENTS COMPLEXOS AMB SEDACIÓ
I ANESTÈSIA GENERAL

Ctra. Cirera 230 planta 1, lletra H
Hospital de Mataró
Tel. 937 575 596

Nadal a Mataró

L'Oca no falla per Cap d'Any

Santa Anna torna a acollir la festa més popular

E

l Cap d'Any popular, per a tothom, té un nom
propi a Mataró. Nom i imatge manllevats de la
carrossa de la Cavalcada i unes sigles esdevingudes ja subjecte: és l'Oca. I hi serà per estrenar el
2019 a ritme de grans èxits i ballaruques per a tots
els gustos. Consolidada a la Plaça de Santa Anna
després de fer pelegrinatge per diferents espais
com la Gàbia o el local dels Capgrossos, ja fa anys
que la festa té un mateix model d'èxit on hi troben
bon recer mataronins de totes les generacions i condició. Ambient de Festa Major amb la carpa com a
únic sostre i la majoria d'assistents sota les estrelles.
A la plaça de Santa Anna i bona part dels carrers
que hi desemboquen hi ha centenars de persones.
Les xifres d'altres anys són poc concretes però se
n'han donat de superiors a les 5.000 persones per
edició. Raó per la qual la festa es manté i es renova
l'esperit de l'associació cultural sense ànim de lucre
que organitza la revetlla. L'Oca és possible gràcies a
desenes de voluntaris que dediquen algunes hores
de la nit més celebrada per tothom a fer torns de
barra. Una barra a preus populars de la que depèn,
també, la permanència de l'acte al llarg dels anys ja
que és una festa majoritàriament auto-finançada.

La nit de Cap d'Any és una de les més celebrades. El canvi d'un anys per l'altre es viu amb
intensitat a cases, famílies i locals. El moment
més esperat són les campanades i, després, la
nit acostuma a allargar-se. En bars i discoteques
i, també a Santa Anna.

Tot Obertura 1,2,3,4.indd 2

Ajuntament i Oca, juntament
amb altres entitats, col·laboren
perquè la festa compti amb
un Punt Lila d'informació i
suport, contra totes les
violències masclistes
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A les 17:30h del mateix dia 31,
a la carpa de Santa Anna, hi
haurà l’Oca infantil, amb contes
i animació infantil i tallers per
als més petits
Els èxits més ballables, barrejats i per a tots els públics, conformaran de nou l'ADN musical d'aquesta
cita. Dos punxadiscos estaran al timó musical: Dj
Kilian i Dj Amab que es dividiran a meitats la nit i les
sis hores de música que començaran a dos quarts
d'una, puntualment, just al punt en què una discomòbil provinent de les campanades de Santa Maria
arribi a la Plaça de Santa Anna.
L'Ajuntament de Mataró col·labora un any més amb
l'Oca per fer possible una revetlla popular a la manera mataronina. Una cita que fins i tot atreu gent
de fora Mataró, ja que cada cop aquest tipus de revetlles escassegen més.

Tot Obertura 1,2,3,4.indd 3

Les campanades
• L'OCA convoca la gent a fer les campanades a Santa Maria i una discomòbil durà els
congregats fins a Santa Anna.
Cada any hi ha més gent a Santa Maria per fer
les campanades i menjar el raïm al so de les
campanes del campanar. Aquesta tradició ha
anat a més i de fet l'OCA se la fa seva i la festa
començarà a la Plaça de Santa Maria on tothom
qui vulgui –portant-se, això sí, el raïm i el cava–
podrà fer les campanades. Un avís a tenir en
compte: les campanades de les hores a Santa
Maria van lleugerament més ràpid que no pas
a les televisions. Si el pots triar: raïm petitó per
anar a preu fet.
Just després, i felicitat el 2019, una discomòbil amb música ballable portarà la gent fins a
Santa Anna, on començarà la festa de l'OCA
pròpiament dita.
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Nadal a Mataró

Sardanes amb la primera llum
El Callao acull la ballada a trenc d'alba

A

l Passeig del Callao, a dos quarts de 8, encara
és fosc però comença a despuntar a llevant
la primera llum de l'any. Aquest és el teló de
fons amb el que comença la ballada de sardanes a
trenc d'alba, que aquest any comptarà amb la Cobla
Ciutat de Granollers com a gran al·licient. I són molts
els balladors sardanistes que matinen per estrenar
l'any fent el que més els agrada. Aquest acte l'organitza l'Agrupació Sardanista Santa Anna, l'AAVV de
la l'Havana i Rodalies, l'AAVV de Peramàs-Esmandies
i la Colla Sardanista Repuntejant.

'La repetida' serà groga
• La ballada recordarà els presos
Les ballades de sardanes culminen amb una
darrera peça, coneguda com 'la repetida', que
sempre és especial. En aquesta ocasió els organitzadors han decidit que sigui una "sardana
groga en record dels presos i exiliats".
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Remullar-se per estrenar l'any

El CN Mataró l'organitza per 33è any consecutiu

J

a fa 33 anys que a la platja del Varador, just
davant el Centre Natació Mataró, desenes de
mataronins escullen començar l'any al punt
de les dotze del migdia remullant-se a baix a mar.

A l'aigua hi acaba entrant gent
de totes les edats que, després
del fred inicial, acaben brindant
plegats pel nou any

L'acte compta amb l'organització del Centre Natació
Mataró i garanteix una curiosa barreja d'edats i fins i
tot d'estats, amb algun banyista que fins i tot encara Es demana inscripció prèvia al mateix club tot i que
no ha anat a dormir. A les 12h es decreta l'inici de també es pot fer 'in situ'. Sortint tremolant de l'ail'acte i sembla una triatló, amb la gent corrent cap gua hi haurà xocolata desfeta per recuperar tempea les ones AAFF
d'aigua
tirant
a gèlida,
tot i 138x67,35
la bonança.
ratura
anunci
nadal
tot mataro
TRAZ.pdf
3 i constants.
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Detingut a Mataró un presumpte terrorista que
hauria combatut a Síria a les files de l'ISIS

Nova operació contra el jihadisme a la ciutat

ACN

La Policia Nacional el considera una "amenaça real capaç de portar a terme
una acció terrorista"
Successos: Redacció - ACN

La Policia Nacional va detenir divendres 21 a Mataró un presumpte
terrorista que hauria combatut a
Síria a les files d'Estat Islàmic. El
detingut és M.E.M., de 33 anys i de
nacionalitat marroquina. Segons
les investigacions, va abandonar el
Marroc al maig del 2014 per integrar-se a DAESH. Hauria realitzat
pràctiques militars amb l'objectiu
de planificar una base de míssils
de llarg abast a Síria.

Es considera que el coneixement
adquirit en els camps d'entrenament en l'ús d'armes i el seu radicalisme extrem el converteixen en
una “amenaça real capaç de portar
a terme una acció terrorista”, i que
ha viatjat de manera il·legal per
tota Europa, arribant finalment
a Catalunya.
Utilitzava pseudònims i no tenia
documentació que el pogués identificar, una característica pròpia
dels anomenats 'lluitadors terroristes estrangers'. Normalment la

destrueixen quan arriben a la zona
de conflicte per evitar ser reconeguts com a membres de DAESH si
són capturats. El detingut va passar
per Turquia, Alemanya i Ucraïna,
entre altres països.
Segons les investigacions, el detingut hauria accedit de forma illegal a Espanya al juny del 2018 i
vivia a la demarcació de Barcelona,
en habitatges ocupats per no deixar
cap tipus de registre. Els agents van
comprovar que adoptava mesures
de seguretat pròpies del seu ensinistrament, com desfer el camí fet
o vigilar el seu entorn a través dels
aparadors d'establiments comercials o portals d'habitatges.
L'operació, realitzada després
de rebre una Ordre Internacional
de Detenció emesa pel Marroc, ha
estat dirigida pels jutjats centrals
d'instrucció i coordinada per la
Fiscalia de l'Audiència Nacional.

3
Un moment de la detenció d'aquest jihadista buscat pel Marroc

Tot 1 ciutat detingut.indd 2

ACN

Aquest 2018 hi ha hagut
tres detencions per suposat jihadisme a Mataró
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Font: fDi Magazine, editat pel “Financial Times”.
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Resum de l'any

2018 en 50 NOMS
Cugat Comas i Anna Galdon

2018 ha estat un any conjugat en femení. Fer el
resum de què ha passat tant a nivell local com mundial ens remet al passat 8 de març i la vaga feminista,
el dia que es va veure com de fartes estan totes les
dones d'aquest món dels efectes del masclisme i les
discriminacions per raons de gènere. La realitat de
les violències vers les dones és antiga però de forma vergonyosa no ha estat fins enguany que s'ha
convertit en eix central de bona part de l'atenció
mediàtica i l'agenda política i social. I ho ha estat,
també, a reacció de les notícies més pertorbadores
d'aquesta xacra com ha estat cada vegada que ens
ha tocat escriure sobre violacions a casa nostra. La
d'una veïna que anava a Llavaneres caminant, la
d'una jove a la Nit Boja o la darrera, en un caixer

Mobilització

Les mobilitzacions
feministes del 8 de març
van visualitzar una realitat:
estem fartes de masclisme

ocupat, han colpit per properes. Per sort, tot i que
tard, el rumb del vaixell podria estar virant. 2018
també és l'any que Mataró ha fet fixes els punts
violeta del 'No és No' a festes i a la zona d'oci i ha
presentat un protocol propi d'actuacions. 2018 ha
de quedar com un punt d'inflexió. Ja n'hi ha prou!

DICCIONARI DELS
NOMS PROPIS DEL 2018

A
A

Aleix Merino

B

Bronca

5 d'agost

25 de juliol

L’Aleix, el petit de sis anys que va fer somriure tot
Mataró, moria el 5 d’agost a causa de la Tay-Sachs,
la malaltia neurodegenerativa que tenia. Guanyador
del 'Mataroní de l'Any 2016', l’Aleix va inspirar les
festes solidàries 'Un somriure per l'Aleix' i es va
convertir en tot un símbol per la ciutat. Gràcies a
la tenacitat d’ell i la seva família, Mataró es va bolcar a recaptar diners per accelerar la investigació
de malalties desconegudes.

L’alcalde David Bote rebia de nou una escridassada durant La Crida, l'acte d'inici formal de la
Festa Major de Les Santes. La protesta, amb crits
d'“independència” i xiulets, va ser tan sonora que
va ser impossible sentir les paraules de Bote just
davant l'Ajuntament. Especialment sorpresos (i
molestos) estaven els infants que omplien les primeres files esperant els gegants i la resta de figures
del seguici mataroní.
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Resum de l'any

C

Cafè Nou

C

Can Fugarolas

25 de setembre

Novembre

Comencen les obres de rehabilitació del Cafè Nou.
Els treballs, que es preveu que durin uns 18 mesos,
tenen per objectiu la reforma integral d’aquest immoble construït l’any 1935 i catalogat com a Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL). La rehabilitació
de l'emblemàtic edifici ha de servir també per potenciar l’eix de La Riera i disposar, juntament amb
el Pati de La Presó o la Sala Cabanyes, d’un nucli
d’equipaments culturals.

El "Taller de reparacions socials, culturals i sostenibles" va celebrar els seus primers cinc anys de
vida. I ho va fer fidel a la filosofia de l'espai i als seus
orígens: amb tallers, exposicions, tornejos, espectacles de titelles, circ i fins i tot una paella popular
i una plantada a l’hort destinada als més petits. La
setmana d’activitats s’amenitzava musicalment
parlant amb sessió de DJ’s i un concert de la mítica
banda mataronina The Cabrians.

C

Carles Estapé

C

Centre

12 de febrer

Desembre

El President d'Òmnium Cultural Mataró-Maresme
s'alçava amb el reconeixement que el distingia com
a “Mataroní de l’any 2017”. En segon lloc quedava
Julio Naveira i, en tercera posició, Jaume Gonzàlez.
Estapé va voler compartir el guardó amb tots els
mataronins que es mobilitzen pel dret a decidir i va
tenir un record especial per Jordi Cuixart. El resultat
es donava a conèixer al Casal l'Aliança en un acte
conduït per la periodista Laia Mulà.

El 3 de desembre s’anunciava el guanyador del
concurs d’idees del Pla Impuls del Centre. D'entre
les cinc propostes finalistes guanyava el projecte
"Mataró, ciutat ideal", presentada per Jordi Henrich
Monràs, ARQ. Una setmana més tard el grup municipal d’Esquerra Republicana denunciava irregularitats en el concurs. En concret, el grup municipal
denunciava la vinculació del guanyador amb un
membre del jurat.
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D
c

Dipòsit d'aigua

D

Dofí - Tauró

2 de març

21 de juny

Aigües de Mataró va començar al mes de març
els treballs per construir un nou dipòsit de 7.000 m³
d’aigua a la Ronda Bellavista. Les obres, que està
previst que finalitzin a principis de 2019, inclouen
la construcció d’un espai verd i d’esbarjo de prop
de 16.000 m² que permetrà integrar el dipòsit al
paisatge. Es preveu una plaça central, una zona de
grades per observar les vistes i nova il·luminació a
totes les zones.

Els banyistes de la platja del Varador es van emportar un bon ensurt en veure l’aleta del que, a primera vista, sembla ser un tauró. La primera reacció
és d’alarma, sorpresa i crits, però aviat els presents
a la platja van veure que es tracta d’un dofí. “Per la
posició de l’aleta, la manera de nadar, la velocitat
i, sobretot, per la forma de l'aleta, es veu clarament
que és un dofí”, relatava a aquest mitjà l'oceanògrafa
Regina Domingo.

c
E

Eix Herrera

E

El Corte Inglés

Abril

11 de desembre

PUMSA va iniciar les obres d'urbanització de
la zona, que han de servir per convertir el carrer
Herrera en un passeig que connectarà l'Escorxador i
el Centre. Es consolida així l’Eix Herrera - Escorxador,
un dels més potents a consolidar els pròxims anys.
S’amplien voreres, es redimensiona l'espai públic
i s'hi destinen més de 2 milions d'euros. Les obres,
que havien d’acabar al novembre, s’han allargat i
s’espera que acabin a principis d’aquest any entrant.

Adéu definitiu al projecte. El Suprem va rebutjar
els recursos de cassació de l’Ajuntament sobre Can
Fàbregas i allunya definitivament l'arribada del Corte
Inglés a Mataró. En concret, les sentències anul·len
el planejament urbanístic i el desmuntatge peça a
peça. El TSJC considera l’operació “irracional” i “inversemblant”. El Corte Inglés va pagar fa uns anys
30 milions d’euros pel solar on no podrà construir
el seu projecte, i ara podria reclamar els diners.
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E

Emergència

C
F

Feminisme

Tot l'any

Tot l'any

"Emergència habitacional". Durant tot l’any la
situació relacionada amb l'habitatge no ha fet més
que empitjorar. Així ho han denunciat entitats com
la PAH i la PAC, dues de les més actives a nivell mataroní. A banda, i amb l'objectiu d'intentar buscar
una solució, a l’octubre l’ajuntament anunciava la
creació d’una cooperativa de l’habitatge per reformar pisos buits i antics i augmentar l’oferta d’habitatges amb lloguer assequible.

L’any començava amb la notícia d’una violació a
Llavaneres (al gener van ser nombroses les manifestacions contra la violència i les mostres de suport a la
víctima) i acabava amb la sentència contra l’exmarit
de Piedad Moya per haver-la assassinat. Entremig,
un 8 de Març històric i la sentència infame de La
Manada, un cas que va fer que els carrers s’omplissin per protestar contra el que la ciutadania va considerar una decisió judicial profundament injusta.

F

Flama Olímpica

C
H

Hospital de Mataró

24 de setembre

Tot l'any

La flama olímpica va arribar a la ciutat amb motiu de
la celebració dels Special Olympics. És la segona vegada que una flama d'aquest tipus passeja per Mataró,
després que la torxa olímpica travessés el litoral mataroní amb motiu dels Jocs de Barcelona 92. Des del
Port i fins a l’Ajuntament, els protagonistes van ser
aquesta vegada els esportistes locals de l'esport adaptat, reconeguts mataronins i centenars de persones
que van assistir a veure l’esdeveniment com a públic.

Aquest 2018 l’hospital ha aconseguit reduir les
llistes d’espera. Però, a més, l’hospital ha publicat
números per informar dels números que han definit l’any: Opera un 10% més que l’any anterior i
realitza 500 procediments més. Aquest mateix any
el Consorci Sanitari també publicava l’estudi fet
sobre la disfàgia i anunciava que potenciaria, d'ara
endavant, el mecenatge com a via per a finançar
projectes.
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I

C

Ignorantes

I

Institut-Escola

9 de juny

12 de setembre

El grup mataroní Ignorantes s’acomiadava del públic amb un concert especial a la Sala Clap. Després
d’onze anys de trajectòria, la formació omplia a
vessar la sala mataronina per fer aquest Concert
de Comiat. Una forma de dir adéu dels escenaris i
repassar la seva dilatada trajectòria. No hi van faltar col·laboracions d’antics membres de la banda
o un repàs als temes que millor han definit la seva
discografia.

El curs va arrencar amb una notícia esperada: la
posada en marxa a Mataró de dos Instituts-Escola,
centres a on es pot cursar tant el segon cicle d’Infantil com la Primària i la Secundària. Els centres
Mar Mediterrània i Àngela Bransuela eren els protagonistes indiscutibles d’aquest inici de curs. D'ara
endavant, en aquests dos centres s'hi podrà realitzar
l’escolarització de l’alumnat des dels 3 fins als 16
anys, és a dir, tota l’etapa obligatòria.

I

Íntim Santes

I

Iveco-Pegaso

18 de juliol

12 de març

Per primera vegada l’exposició fotogràfica de Les
Santes es converteix també en un llibre de retrats.
Firmat per la fotògrafa mataronina Anna Aluart, els
retrats són un sentit homenatge als anònims que fan
possible la festa: una aposta per posar en valor la feina
feta pels voluntaris durant la festa major. A l’estiu es
podia gaudir de l’exposició a Can Marfà i, uns mesos
més tard, es publicava el llibre, elaborat amb textos
del periodista Cugat Comas.

Els dos solars que conformen la pastilla coneguda com a Iveco-Pegaso van passar de mans públiques a privades. El traspàs permet que el sector es
desenvolupi amb iniciativa privada i es desencalla
així el projecte de la zona, situada entre l'Estació i
el Tecnocampus, a primera línia de mar. La venda
–per valor d'11,5 milions d'euros– permet a PUMSA
sanejar els seus comptes, i va ser feta a l'empresa
Maresyterey, propietat del futbolista Andrés Iniesta.
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J
A

Joan Vinzo

J

Josep Abril

8 de juny

17 de maig

El Regidor de Benestar Social, Habitatge, Sanitat,
Salut Pública, Consum i Gent Gran de l’Ajuntament
de Mataró va morir al juny després de molts mesos
d’una llarga malaltia. El seu traspàs va provocar
l’entrada d’Elisabeth Ruiz com a substituta però va
commocionar la política local, coneixedora del seu
estat de salut. Tots els actors polítics van reconèixer
en el socialista, sobretot, un tarannà d’entesa i bonhomia al servei de les persones i l’acord.

Aquesta primavera la ciutat veia per primer cop
l’escultura feta per l’artista Perecoll per retre homenatge a l’alcalde republicà, afusellat el 1939 pel
franquisme. L'homenatge és a través d'una obra
de bronze que representa la cadira d'època amb
cinc trets. Situada a La Riera, just davant de l'Ateneu de la Fundació Iluro, l'escultura reivindica la
memòria de l'alcalde, encarregat de proclamar la
II República a Mataró.

J

Juliana

L
A

LGTBI

28 de juliol

28 de juny

O més ben dit, 'Fake Juliana'. Els assistents a requisits es trobaven amb una recepta “particular”
de la popular beguda de Les Santes. En lloc d’estar
elaborada amb els ingredients tradicionals, aquests
s’havien substituït. Segons els organitzadors, el canvi havia estat arran d’unes directrius donades per
motius de salut pública. La realitat va indignar als
qui havien comprat tiquets de beguda i va fer que
Twitter bullís amb el hashtag #FakeJuliana.

La ciutat celebra el Dia internacional pels drets del
col·lectiu LGTBI amb obres de teatre, tallers, conferències o hores del conte a les biblioteques. Però és
especialment significativa la novetat d’enguany: la
fundació de ‘Mataró LGTBI’ a càrrec dels mataronins
Heidi Pérez i Xevi Noya, ja que fins ara no hi havia
cap entitat referent a la ciutat. L’objectiu de l’entitat
és doble: donar visibilitat al col·lectiu LGTBI i lluitar
per acabar amb la LGTBI-fòbia.
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L

Los Chichos

M
J

Maltaró

2 de setembre

22 de setembre

L'actuació a les festes populars de Cirera del mític grup de rumba flamenca (grup amb més de 40
anys de trajectòria i ni més ni menys que 22 milions
de discos venuts) va desbordar totes les previsions
d'assistència. Les festes de Cirera són, per envergadura i múscul de programació, de les més potents
de tot l'any a la ciutat, i l'organització intenta superar-se cada any. Sens dubte aquest 2018 ho han
tornat a aconseguir.

La ciutat va veure néixer un nou festival amb molt
potencial: el Maltaró, una fira de la cervesa artesana. Gràcies a aquest joc de paraules entre la malta,
d'on prové la cervesa, i el nom de la ciutat, al setembre naixia aquesta diada dedicada als amants de la
cervesa i, en concret, als que es dediquen a la seva
producció artesanal. La fira, a més a més, comptava
amb oferta musical, gastronòmica i lúdica perquè
el festival es gaudeixi amb amics i família.

M

Manifestació

M

Marea Pensionista

2 de juny

Tot l'any

La convocatòria d’una manifestació per la unitat d’Espanya en un dissabte ple de diferents activitats al Centre va desencadenar una successió
de fets polèmics. La manifestació unionista, molt
menys nodrida que les precedents, va comptar en
tot moment amb un ferri desplegament policial i
amb bona part de la Riera tancada. Centenars de
manifestants “antifeixistes” es va concentrar i hi va
haver intercanvi de crits i insults entre uns i altres.

Tal com ja va passar l'any anterior, durant tot el
2018 s'han succeït les protestes de la marea pensionista. Els seus integrants han sortit al carrer durant tot l’any per defensar les pensions públiques.
Aquest col·lectiu, un dels més castigats per la crisi,
no ha volgut abandonar les seves demandes i s'ha
fet sentir al carrer un mes rere l'altre. Les seves demandes busquen que es preservin les pensions,
tant les actuals com les futures.
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M

Mataró Parc

M

Mossèn Biscúter

2 de maig

25 de juny

Un any després que una sentència judicial obrís
la porta a l’ampliació del centre comercial, l’Ajuntament feia públic el dictamen jurídic que interpretava la nova situació i obria la porta a negociar
amb l’operador les condicions d’aquesta ampliació.
Mataró Parc vol arribar als 30.000 metres quadrats
però l’Ajuntament la vol limitar. La seva possible
ampliació ha posat en el punt de mira el model
comercial de la ciutat.

Del 22 al 30 de juny tenien lloc els actes commemoratius del centenari del naixement de Joan Lluís
Gonzàlez Haro, més conegut com a Mossèn Biscúter.
La ciutat, però en especial el barri de Cerdanyola,
homenatjava així el religiós més estimat en els 100
anys del seu naixement. I és que la seva figura sobrepassa socialment la d'un simple religiós i és ja
tot un símbol dels anys de creixement del barri més
poblat de la ciutat.

O
B

Obres

O

Octubre

Tot l'any

1 d'octubre

Bona part de la ciutat de Mataró ha estat potes
enlaire durant l’any i, com és clàssic, l’estiu va ser
un període de màxima concentració d’actuacions
a la via pública. S’han succeït intervencions de
gran magnitud, com les del nou dipòsit d’aigües
a la Ronda Bellavista, la Ronda Cervantes o les de
l’Eix Herrera, amb l’enèsima intervenció a l’entorn
de Mataró Oest per mirar de pacificar la zona d’accessos de la C-32.

La commemoració del primer aniversari de l’1
d’octubre va aixecar força expectativa i va fer que
moltes entitats organitzessin actes de manifestació
i record. El primer any de les mobilitzacions del
2017 va ser un bon moment per fer balanç de l'any
i replantejar nous reptes. Ara bé, la “tardor calenta” que s'esperava, però, no va ser tal com l’havien
pronosticat els líders polítics, i les manifestacions
van prendre un caire molt més social.
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P

Peiró

P

Pep Sivilla

24 de juliol

6 de juliol

El 24 de juliol del 2017 es van complir 75 anys
de l'afusellament de Joan Peiró, líder sindicalista i
fundador del Forn del Vidre. Arran de l'efemèride
diversos projectes han vist la llum aquest 2018. Entre
ells, l'Ajuntament posava en marxa un concurs per
trobar l'escultor que homenatjaria al fill adoptiu de
Mataró. El 18 de juliol es feia públic que seria Martí
Anson, amb un fanal amb forma de bufador de vidre
que s'engegarà cada 24 de juliol en la seva memòria.

La dissortada mort als 65 anys de Pep Sivilla suposava un gran impacte per la ciutat. Sivilla havia
estudiat periodisme però havia exercit tota la seva
vista de mestre, educant diferents generacions d'infants mataronins primer al Germanes Bertomeu i
després al Joan Coromines. Va ser el primer director d'aquest centre, conegut per abanderar la nova
escolarització. Sivilla també era molt conegut com
a activista social i polític.

P

Pluja

P

Presos Polítics

Tot l'any

Tot l'any

Aquest any ha plogut al Maresme un 206 per cent
més que l’any anterior. Més enllà de les dades, que
són realment evidents, sobretot als darrers mesos s’ha evidenciat una sensació comuna de tenir,
pràcticament, un clima londinenc. El mes d'octubre va ser més plujós als municipis del centre i sud
de la comarca i Mataró va rebre el 29% de la pluja
anual. Els efectes del canvi climàtic són ja més que
evidents al Maresme.

Amb la situació de presó preventiva perllongada
de bona part de l’antic govern català –i l’altra meitat
establert a l’estranger– les accions en contra aquesta
situació s’han succeït durant tot l'any. Les més sonada va ser al maig la “plantada de creus grogues”
a la platja, perseguida i feta amb mocadors o, també, la instal·lació durant una setmana d’una cel·la
al·legòrica a la Plaça de Santa Anna on se succeïen
xerrades i activitats.
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R
O

Recollida brossa

R

Rosario

Juny

27 de juliol

El servei va estar en el punt de mira quan es va
demostrar, a través de fotografies i vídeos (que va
fer públics ERC) que en el moment de la recollida
es barrejaven diferents fraccions dins el mateix
camió-contenidor. L’impacte va ser brutal perquè
feia evident que el que era una llegenda urbana
esdevenia realitat, almenys en un punt. Al final la
polèmica es va tancar amb una multa de l’ajuntament a l’empresa FCC de 150.000 euros.

El concert de Rosario Flores després dels Focs del
dia 27 de Santes va ser el fet més diferencial de Les
Santes d’aquest any. La intèrpret era la indiscutible
cap de cartell i, en hora i mitja, va arrancar a ballar
una platja del Varador plena a vessar. La llàstima és
que comencés tan immediatament després dels focs
que molts dels assistents es van perdre bona part
del concert. L’altre gran concert de la Festa Major
va ser el de Txarango, a les Dissantes.

S
P

Saló Boda

S

Semproniana Market

Del 16 al 18 de febrer

Juny i Setembre

La fira de preparació de grans esdeveniments
com ara casaments, comunions o festes arribava
al febrer a les bodes de plata. Amb un quart de segle d’experiència, la que és la principal aposta en
matèria de fires de la Unió de Botiguers de Mataró
–que el 2019 celebra els seus 40 anys– anunciava a
la tardor que canviaria de dates i format per adaptar-se als nous temps. No tornarà fins la tardor de
l’any que ara encetarem.

El nom de la patrona semblava maleït a casa nostra, ja que les begudes denominades així no havien
tingut massa èxit. Tot va canviar de la mà del jove
equip que es va imaginar i fer realitat un mercat a
l’aire lliure com el Palo Alto barceloní per a la manera mataronina. La cita va ser massiva en les dues
edicions, d’entrada i de sortida d’estiu i va fer del
Parc un recinte ‘cool’ i tots els adjectius adients a
aquest tipus d’iniciativa.
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P
T

TDAH

T

Terri de Mataró

6 de febrer

29 de juny

L'equip de Salut Mental del Consorci Sanitari del
Maresme liderava un estudi que feia públic un nou
avenç en el diagnòstic del TDAH en nens: es tracta, ni
més ni menys, que un videojoc que examina el moviment de fixació dels ulls davant d’estímuls visuals
i exerceix com a marcador biològic per diagnosticar
el Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat
(TDAH). Actualment, i sense aquest videojoc, el
procés de diagnòstic és complex i laboriós.

Mataró no ha d’oblidar els grans noms de la seva
història i aquest 2018 ha fet 100 anys del naixement
de Lluís Terricabras. Més conegut com en “Terri
de Mataró”, va ser un activista cultural, escriptor,
dibuixant, escultor, actor de cinema i impulsor de
les tertúlies d'“El Racó” per on van passar tots els
grans noms de la cultura catalana. En Terri rep des
d’aquest desembre al Museu de Mataró una gran
exposició de record i homenatge al “manyà encès”.

T

The Free Fall Band

T

Tío Rafael

Juny

1 de desembre

La banda mataronina va acompanyar al fenomen
musical de l’any, l’artista Amaia, sorgida del concurs televisiu d'Operación Triunfo. En total van fer
fins a quatre concerts conjunts, el primer d’ells al
festival barceloní Primavera Sound. Al concert de
comiat d’Operación Triunfo 2017, celebrat a l’agost
d’aquest 2018, també hi van participar els músics
mataronins Ivó Oller i Ruben Bes, trompetista i pianista, respectivament.

El Tio o l’Onclu Rafael Salazar va rebre en el marc
de la Diada de la Rumba un homenatge de la seva
ciutat. Original de Lleida, Salazar és un dels coneguts com ‘Patriarques de la Rumba’ i el perpetuador
més genuí del “garrotín” lleidatà. Va ser a la plaça de
l’Ajuntament on la ciutat va poder reconèixer la seva
tasca i devoció rumbera. A l’abril, per altra banda,
també va rebre el reconeixement de les Dotze Hores
de cançó improvisada que es van fer a la ciutat.
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T
A

Tres Roques

T

Tomicus

Setembre

Tot l'any

El Centre de Formació Permanent celebrava la seva
primera dècada a la ciutat coincidint amb l'inici de
curs. Mirant enrere i fent valoració de com durant
aquests 10 anys ha hagut de donar respostes a la
necessitat de formació d’una societat molt marcada per la crisi econòmica. Més de 14.000 alumnes i
més de 800 docents són xifres clarament entenedores de l’abast d’aquest puntal de “l’altra formació”
a nivell maresmenc.

La plaga que està atacant el pi pinyer del Maresme
segueix imparable i cada cop són més els boscos
desnerits d’aquest arbre. Un to entre marró i gris
guanya pes al verd de forma irremeiable, sobretot a la part central de la comarca. Les accions de
l’administració sembla que arriben tard i són insuficients. En tot cas, fins a 200.000 euros destinava
el Departament d’Agricultura de la Generalitat de
Catalunya a combatre el Tomicus.

T

Torre Barceló

T

Tortuga Babaua

13 de desembre

15 de juny

L'última notícia urbanística de l’any arribava
al desembre amb l’impuls al projecte de la Torre
Barceló, l’edifici que s’ha de situar a primera línia i
que l’Ajuntament ha desvinculat del pas soterrani
projectat. En pocs mesos podria començar l’edificació d’un edifici més esvelt i més alt que el projectat inicialment, de 26 pisos d’alçada, destinat a
ser el nou referent de l’Skyline mataroní. Una Torre
Agbar nostrada.

Una gran tortuga va aparèixer per fer una posta
extraordinària de 173 ous de matinada a la platja de
Sant Simó. És un fenomen creixent a la nostra costa
però es va donar la circumstància que va ser prop
d’una guingueta i el responsable ho va poder gravar.
Desenes de voluntaris es van mobilitzar per vigilar
el niu durant la gestació i, al juliol, el naixement
va ser molt seguit. Al novembre es va saber que les
cries i ous del CRAM havien mort per una infecció.
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V
A

Vespa Asiàtica

V

Violacions

Juliol

Tot l'any

La vespa velutina prossegueix imparable la seva
expansió territorial a tot el territori català, i a principis d’estiu personal especialitzat i bombers feien
front als primers nius detectats a Mataró. Aquest
insecte, que pot picar en sentir-se amenaçat, fa
uns nius molt característics que es miren d’extreure
perquè no arrelin. És un animal que ataca directament les abelles autòctones i afecta, per tant, tot el
nostre ecosistema.

Tres violacions fan evident, transcendint en casos
d’ampli ressò mediàtic, que la xacra infecta de la
violència sexual vers les dones és desgraciadament
molt present. Mataró es va commocionar al gener
amb el cas brutal d’una veïna de Llavaneres i també
va impactar el cas d’una joveníssima violada el 25
de juliol. A finals d’any en transcendia un cas en un
antic caixer ocupat per sense sostres a Rocafonda.
Cada cas fa més repugnant aquesta maleïda realitat.

V

VMP

V

Voreres

Tot l'any

Agost

Aquestes inicials corresponen a Vehicles de
Mobilitat Personal. O, tal com els coneix tothom:
patinets. Vehicles que han omplert les voreres i que
han arribat per quedar-se. Els consistoris d’arreu de
Catalunya busquen com regular-ne la seva circulació i Mataró també treballa per modernitzar les
pròpies ordenances per una mobilitat respectuosa
i per tal que aquests vehicles no arribin a ocasionar incidents com ja s’han donat en altres ciutats.

L’estat de la via pública és una de les grans preocupacions dels mataronins. Va quedar de manifest
encara el 2017 quan en la primera edició dels pressupostos participatius es va votar com a opció més
important d’arranjar voreres malmeses. També a
l’estiu, a Cerdanyola, es va popularitzar marcar amb
‘punts fluor’ els llocs on hi havia perills. Aquest any
s’han realitzat 25 actuacions per millorar-les. En
concret s’han destinat 1,2 milions d’euros.

RESUM DE LANY 2018 13.indd 1
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Raïm amb
història
Gastronomia: Redacció

Segons explica la tradició els 12 raïms simbolitzen els 12 mesos de l’any, i es mengen
amb cada una de les dotze campanades de
la mitjanit del dia 1 de gener. Però, d’on ve
aquesta curiosa tradició? Hi ha diverses explicacions, però n’hi ha dues de força esteses.
La primera es remunta a les últimes dècades
del segle XIX, concretament el 1880. Es diu
que la classe burgesa espanyola de l’època
va voler imitar la francesa, que celebrava
l’entrada de l’any amb raïm i xampany. Poc
després, i segurament amb to de burla, alguns ciutadans van voler imitar-los anant
davant les esglésies dels pobles a menjar
raïm. Segons els historiadors, això va tenir
especial incidència a la Puerta del Sol, lloc
a on, any rere any, els ciutadans van seguir
“imitant” la classe alta amb aquesta tradició.
L’altra teoria, molt menys fantasiosa, assegura que als voltants del 1910 va haver-hi
un excedent de raïm blanc a la collita dels
productors alacantins. Per tal de treure’s de
sobre l’excedent de la varietat típica de la
zona, anomenada Aledo, els productors van
abaixar els preus i la tradició es va estendre
encara més. De fet, diuen que la varietat
alacantina se segueix anomenant, de forma
popular, la de “la bona sort”.
Amb els anys, la tradició havia arrelat tant
que fins i tot va ser exportada a Amèrica
Llatina. Allà, però, com que el raïm no és
producte de temporada, alguns països han
substituït la tradició del raïm per panses.

Tot a taula 1 raïm.indd 2

de
La varietat alacantina
com
raïm també es coneix
"de la bona sort"

27/12/2018 18:10

Sin título-3 1

17/12/18 9:45
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Els dolços de cap
d’any
Les postres juguen també un paper importantíssim durant el cap d’any. Sense
parlar del raïm, aliment per excel·lència
de l’últim sopar de l’any, molts altres
dolços protagonitzen la vetllada.
Gastronomia: Redacció

Sent una ocasió que succeeix a continuació del
Nadal, és clar que també els dolços i pans juguen
un important paper en la benvinguda del nou any.
En moltes llars les preparacions de dolços tradicionals comencen dies abans de Nadal i s'estenen
fins entrat el mes de gener, com un símbol de les
celebracions i també com a ofrena als convidats
per a felicitar el nou any.
A Dinamarca és típic el kransekage, un gran dolç
a mig camí entre pastís i galeta, a base de múltiples capes d'anells concèntrics. Junts formen una
torre decorada amb galetes, banderes i altres elements, amb la qual es busca atreure la felicitat i
prosperitat durant el nou any. La massa s'elabora
amb sucre, ametlla i clara d'ou, sent per tant molt
similar al massapà. També de massapà és el curiós
Glücksschwein, el porquet de la sort. Es realitzava
sobretot antigament en pobles germans per a atreure la fortuna mancant porcs reals que sacrificar.

Tot a taula 3 dolços.indd 2

Mentre que a casa nostra i altres països tenim un
pa dolç especial per a celebrar l'Epifania, el tortell
de reis, en altres llocs enfornen una cosa similar
per Cap d'Any.
La més destacada és la tradició de Grècia amb el
seu vasilopita, un postre associat a Sant Basili, celebrat l'1 de gener. Es tracta d'un pa o pastís rodó
que es talla en forma de creu a mitjanit seguint
un ritual per a beneir la llar. La massa conté una
moneda o anell que atorga bona sort al comensal
que la troba. Un ritu familiar força similar al dels
nostres tortells.

27/12/2018 18:20
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Què es menja per
cap d’any al món?
A Catalunya és típic celebrar l’arribada
del nou any amb raïm i cava, però
d’altres indrets del món tenen tradicions
igual de curioses.
Gastronomia: Redacció

A Àustria es menja porc, als països escandinaus
el sopar és a base de peix, i a les Filipines es mengen fruites rodones, per pensar que porten bona
sort. Però no són els únics. Hi ha tradicions a certs
països que són molt desconegudes i curioses. En
destaquem tres:
A Itàlia és tradició sopar llenties. Segons creuen els
italians, donant la benvinguda al nou amb un bon
plat de llenties s’atrau abundància, riquesa i diners.
Com més contundent sigui el plat més bo serà l’any
que comença. El “Cotechino con Lenticchie”, és a
dir, porc amb llenties, es considera un plat amb
bona sort: les llenties són un aliment que s’assembla a les monedes i que creix amb l’aigua. Molts hi
veuen una metàfora del que s’espera pel nou any.
A la Xina, per exemple, mengen fideus. Tot i celebrar-ho un mes més tard que a casa nostra, durant
la seva nit de cap d’any es menja aquest aliment per
considerar que és símbol de llarga vida i de bona

Tot a taula 5 tradicions.indd 2

sort. Tant és així que es considera que tallar-los o
trencar-los dona mala sort. Aquella màgica nit, els
aliments a taula estan embolicats amb enciam. Tot
ve de la similitud que hi ha entre els mots “enciam”
i “sort” en xinès.
Als Estats Units és típic menjar pa de blat de moro.
En especial als estats del sud del país, es considera
que, gràcies al seu color daurat, es tracta d’un aliment que s’assembla a l’or, cosa que porta bona
fortuna pel nou any que entra. Si es vol reforçar la
bona fortuna, alguns nord-americans afegeixen
pipes de blat de moro sobre el pa.
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CONCURS

elifernandez67

#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.

veronic1977

guanya
el premi de
ca la ceci
"Galetes de Nadal"

Tot a taula Instagram 1849.indd 2

guanya
el premi de
kinetic
"Sopa de galets

gatosyplatos

guanya
el premi de
tasta tu
"Montaditos i patates braves al solet"

27/12/2018 16:23

núm.1849 del 29 de desembre de 2018 al 4 de gener de 2019
núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

albertcv

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

guanya
el premi de
el portalet
"No els busqueu que no en queden"

albertpr74

guanya
el premi
espinaler
"Carn rostida pels canelons de Sant Esteve"

Tot a taula Instagram 1849.indd 3
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La web recomanada

dietamediterranea.com
La famosa i nostrada dieta mediterrànea, equilibrada i
recomanable, és probable que sigui la piscina alimentària on haguem de saltar després d'aquestes festes.
Millor que optem per formar-nos i informar-nos sobre
el que és, exactament, aquesta dieta. De fet, els seus
preceptes, estan fins i tot protagits com a Patrimoni
de la Humanitat. La Fundación Dieta Mediterránea
té una web molt potent i funcional plena de recursos
que ens seran de molta utilitat. Entreu-hi!

LA RECEPTA
DE
MACARRONS AMB TEMPEH
El tempeh conté proteïnes de gran valor biològic i és, sens dubte, un aliment que no pot
faltar en la dieta. Entre els seus beneficis destaca un gran poder per reforçar les defenses
de l’organisme.

Ingredients

32

• 500gr de macarrons d’espelta
• 250gr de tempeh fresc
• 250gr de xampinyons
• 150gr de tomàquet triturat
• 2 litres i mig de tomàquets cuits
• 1 pastanaga
• 1/2 ceba
• 2 alls
• Formatge parmesà
• 2 culleradetes d’orenga
• 1 culleradeta de pebre negra
• 1 culleradeta de miso
• 5 cullerades d’oli d’oliva
• Sal

Elaboració
1. Bull el tempeh, esmicola i salta’l en una paella
amb oli d’oliva.
2. Pica all, ceba i pastanaga i afegeix-hi juntament
amb pebre. Salta-ho durant 5 minuts a foc lent.
3. Incorpora-hi orenga, xampinyons i tomàquets i
fes-ho bullir a foc lent durant 15 minuts. A continuació, quan ja no bulli, afegeix-hi el miso dissolt
en una mica d’aigua o brou i el tomàquet triturat.
4. Bull els macarrons en abundant aigua durant 1012 minuts, escorre’ls i barreja’ls amb la salsa.
5. Empolvora’ls amb una mica de parmesà ratllat.

Recepta patrocinada per:

Tot a taula 9 veritas + web.indd 2

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040
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DEL 29 DE DESEMBRE 2018 AL 4 GENER 2019

ACABEN L'ANY LÍDERS
El CE Mataró guanya el derbi a Premià de Mar i domina la 2a
Catalana, després d'un dels seus millors inicis de campionat

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

ETE-1554.indd 1

27/12/2018 19:33
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MINUT ZERO

Opinió

Josep Gomà
redactor "tot esport"

Il·lusionem-nos amb l'esport de casa
Tenim una bona colla d'equips que acaben l'any molt ben situats
Està a punt d'acabar l'any 2018, i
com sempre les competicions esportives s'aturen. Això permet fer
un primer balanç de la situació després dels tres mesos de competició. Podem dir que aquest balanç és
francament bo, ja que la majoria dels
equips de la ciutat han fet una primera part de campionat molt bo.
Potser aquest any l'equip més
emblemàtic dels darrers temps, La
Sirena, està per sota del que havia
fet, però hem d'esperar la seva reacció. Però el Quadis, tant de waterpolo com de tennis taula, el Futsal
Aliança, els dos equips del Joventut
d'handbol, el femení de l'Advisoria o
els dos equips de lliga EBA estan tenint una trajectòria magnífica.
Però dos casos destaquen especialment per la seva arrencada.
Un és l'equip del CE Mataró de
futbol, que és líder de 2a Catalana
després d'haver fet també un dels
millors inicis de la llarga història
de l'entitat, ja centenària. En les 16

El Personatge

jornades disputades, a només una
de finalitzar la primera volta, només ha perdut dos partits, cosa que
només havia pogut fer millor en la
temporada 1979-80.
Evidentment l'altre equip que
s'ha de destacar especialment és
el del Club Hoquei Mataró, líder
destacat de l'OK Lliga Plata. Encara
imbatut, només ha cedit dos empats
en les deu jornades disputades i ja
porta vuit punts d'avantatge sobre
l'equip que marca la línia d'ascens a
l'OK Lliga. Aquest inici dels d'Albert
Larrea significa un dels millors de
tota la història del club, només superat pel de la temporada 2002-03
quan es van guanyar els 10 primers
partits. A més, l'ambient que es viu
al pavelló Jaume Parera en els seus
partits és magnífic gràcies a un
Front Mataroní que és un exemple
de com es pot gaudir veient l'esport
de casa nostra.
Deixem la "tele" i il·lusionem-nos
amb el que tenim a casa!

Jan Giralt
nedador del torrot cn mataró

Agenda
CURSES Dia 30
1A CURSA DE CAP D'ANY
DE MATARÓ

Diumenge 30 | 10:00 h | Tecnocampus

El Laietània i l'Ajuntament estrenen
aquesta cursa de 5km. El preu d'inscripció
és de 7 euros.

BANYADA POPULAR Dia 1
33A PRIMERA BANYADA DE
L'ANY DEL CN MATARÓ

Dimarts 1 de gener | 12 h | Davant el CNM

El Centre Natació Mataró organitza la
33a edició de la cada cop més participada
"Primera Banyada de l'Any". Una manera
diferent i divertida de donar la benvinguda
al 2019. Inscripcions gratuïtes, xocolatada
per a tots els participants i premi a la
millor disfressa.

Staffel

tot

Esport

NÚMERO 1554 | 2A èPOCA
Telèfon: 937 907 098
Fax: 937 554 106

redaccio@eltotesport.com

Va fer tres
podis a la Copa
d'Espanya
de natació
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2a CATALANA
Mataró i Turó Peira amplien el seu avantatge

Kique Amador sentencia el derbi
maresmenc a favor del líder

16a jornada (22/23 desembre)
PREMIÀ MAR - CE MATARÓ ...............0-1
SANT POL - Besós BV ............................1-1
Llefià - Young Talent ..............................4-3
Sant Andreu At.- Valldoreix .................2-3
Parc - Mollet ........................................... 0-3
Pubilla Casas - Sarrià ..............................1-3
Europa B - Turó Peira ............................. 1-2
Molletense - Singuerlín ........................ 2-1
Canyelles - Montcada ...........................2-2

Classificació

CE MATARÓ i Turó Peira 38; Montcada
32, Mollet 30; PREMIÀ 27; Llefià 26; Molletense 23; Parc i SANT POL i Valldoreix
21; Sarrià 19; Canyelles 18; Singuerlín
i Sant Andreu At. 16; Young Talent 14;
Besós BV 13, Pubilla Casas i Europa B 11.

Descans fins l'any vinent

Ara dues setmanes de descans fins el
13 de gener quan el CE Mataró visitarà
Sant Pol.

LLIGA NAC. Juvenil
Acaben la primera volta
en un excel·lent 5è lloc
El CE Mataró va empatar a dos gols davant el Badalona. Els dos equips acaben la
primera volta igualats en el cinquè lloc.
L'equip badaloní va igualar per dues
vegades els dos gols d'Édgar Álvaro.

1a CATALANA Fem.
Cauen davant el líder
El CE Mataró, tot i fer un bon partit, no
va tenir res a fer davant el Llerona, que
és el líder imbatut, i va perdre per 0-3.
El 13 de gener acabarà la 1a volta amb
visita al camp de la Guineueta.

El xut de Kique besa la xarxa. | CEM

El partit va quedar marcat pels
xuts al pal, dos en pocs segons
El CE Mataró va guanyar el derbi a
Premià de Mar i acaba l'any com a líder de la 2a Catalana. L'equip de Raul
Monroy va trencar la ratxa d'imbatibilitat de l'equip premianenc, que portava nou partits seguits sense perdre.
Des del primer moment l'equip groci-negre va controlar la situació, davant
un equip local que buscava el joc més
directe. Toni Muñoz va tenir una gran
ocasió amb rematada a boca de canó
que va anar fora, i a la mitja hora Isma,
va enviar un centre-xut des del vèrtex
de l'àrea que es va estavellar al pal.
A la represa el Mataró va sortir dominador i prop del quart d'hora Kique
amb un xut ras va clavar la pilota dins
la porteria local.
El Premià va passar a dominar, però

0
1

PREMIÀ ESPORTIU
CE MATARÓ

CE MATARÓ: Pol, Isma (Parri 82'), Dani
Prieto, Adrián Simón, Víctor Yustos
(Aitor Vázquez 70'), Sergi Sànchez (Marc
Pascual 62'), Aitor Gonzàlez, Aleix Cirera
(Uri 70'), Kique, Guillem Creus (Peque
62'), Toni Muñoz.
GOLS: 58' KIQUE (0-1).

el Mataró portava molt de perill a la
contra. L'equip local va tenir un penal a favor, i es va produir una jugada
ben rara. El penal el va llançar Julio
Alberto i la pilota es va estavellar al
pal, el refñus llarg va anar a peus de
Kique que, davant la sortida del porter local, va enviar una vaselina que
es va estavellar al travesser. Vaja, que
hi va haver dos xuts al pal, un a cada
porteria en qüestió de pocs segons.
Però el marcador no es va moure
més... i va valer el gol de Kique.

1a CATALANA
Cara i creu
El Vilassar de Mar va superar el Vic per
1-0 i l'equip d'Alberto Aybar és segon a
només tres punts del Girona B.
Per la seva part l'Argentona, l'altre
equip maresmenc va perdre a Tona per
4-1 i és a la cua junt amb el Farners.

ETE-1554.indd 3
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Molinos obté un punt en el derbi,
que li val per ser líder solitari

3a CATALANA
Molinos acaba l'any líder
16a jornada (22/23 desembre)
MATARONESA. - MOLINOS............... 2-2
Masnou At. - Cabrils ...............................1-1
PLA D'EN BOET - CERDANYOLA ......3-4
Montsant - Santvicentí .........................2-5
LA LLÀNTIA - La Salud ......................... 6-1
CIRERA - Lloreda ....................................2-3
Llavaneres - Fund. Montgat ................. 1-2
Premià Dalt - Arenys de Mar ...............1-0
Vilassar Dalt - Vilassar Mar B ............. 0-2

Classificació
Taules entre Mataronesa i Molinos. | d. ferrer

El derbi jugat al Camí del Mig va
acabar amb empat després d’un final
boig que no va deixar satisfet l’equip
blanc-i-blau, però que finalment li va
valer un punt que li és suficient per
acabar l’any com a líder de 3a.
Havia obert el marcador a poc del
descans Isra, per a l'equip blanc-iblau, amb un golàs de falta directa.
A la represa no es movia el marcador,
però ja en els minuts finals va empatar Aitor, de seguida Sergio López
va tornar a avançar els visitants i ja
en temps afegit Sergio Palanco va
empatar transformant un penal molt
protestat pels visitants.

2
3

UD CIRERA
LLOREDA

2
2

UD MATARONESA
UD MOLINOS

UD MATARONESA: Palomino, Manga
(Guti 64’), Moya (Espín 76’), Miguel,
Carlos, Dembo, Jonatan (Nogales 46’),
Cobos (Hidalgo 89’), Joan (Viladomiu
46’), Palanco, Aitor.
UD MOLINOS: Dani, Mamadou (Hèctor 76’), Carmona, Artero, Sergio López,
Isra, Bustos (Pereira 89’), Jorge, Badre,
Joan, Aitor Moreno (Toni Martín 62’).

3
4

PLA D'EN BOET
CERDANYOLA AEiLL

PLA D'EN BOET: Jairo, Valencia, Badji,
Ordóñez, Carrasco, Javi, Cortés (Farissi
46’), Badr (Marquett 59’), Barris, Vela
(Cano 46’) i Adama (Joel 59’).

UD CIRERA: Toni, Cristian (Ximillo 65’),
Karamba, Palau, Isaac (C.Flores 69’),
Campaña, Yustos, Joaquín (Gianluca 65’),
Agus (Baba 65’), Aleix (Frank 69’) i Joel.

CERDANYOLA AEiLL: Moreno, Àlex
(Sergi 52’), Almirón, Raul (Mosquera 69’),
Albert, Ricis, Llop, Romero (Valle 63’),
Carrasco, Ibra (Molinero 69’), Delgado.

L’equip cirerenc que s’hagués pogut
posar líder no va tenir el seu dia i acaba l'any en segon lloc. Va començar
malament i al quart d’hora ja perdia
0-2. Va reaccionar i Cristian va reduir
de seguida, però després les ocasions
no es materialitzaven i quan els badalonins van marcar, quan es portaven
pocs minuts de la segona part, la cosa
ja es va posar molt difícil. El gol de
Karamba va arribar massa tard.

L’equip visitant va fer una gran primera part arribant al descans amb
un 0-4 favorable gràcies als gols de
Javi Carrasco, Dan Delgado (2) i Ibra
Touré. A la segona part l’equip local,
que jugava en inferioritat per expulsió
de Carrasco als 44’, va estar a punt
de remuntar amb dos gols de Joel
Jiménez i un de Farissi de penal. Però
va acabar perdent i acaba l’any en situació problemàtica només tres punts
per sobre del descens.

ETE-1554.indd 4

Molt comprimida a dalt amb cinc equips
en 3 punts: MOLINOS 34; CIRERA i
Vilassar B 33; Vilassar Dalt 32; Santvicentí 31; MATARONESA i LALLÀNTIA
empatats en 8è lloc amb 23 punts, CERDANYOLA és 13è amb 20 i PLA D'EN
BOET 15è amb 13, només tres punts per
sobre del descens.
Dues setmanes de descans
La competició s'atura fins el 12 de gener.

4a CATALANA
El Calella és líder
14a jornada (22/23 desembre)
Dosrius - MATARÓ ATH .....................2-5
MOLINOS B - Cabrera B...................... 2-0
L'Empenta - JUVESPORT ..................... 3-3
JUVENTUS - Alella ................................2-2
Cabrils B - ROCAFONDA ....................3-2
El Molinos B és 3r amb 32 punts a 3 del
líder, el Calella, i Juventus és 4t amb 27.

6
1

LA LLÀNTIA
LA SALUD

AD LA LLÀNTIA: Joan, Yusupha (Llavero 46’), Bertolín, Hassan, Paby, Guedes,
Saiku, Jerre (Delfín 76’), Bilal (Díaz 70’),
Andrada i Sergio (Ibra 67’).
L’equip verd tenia ganes de donar
bona imatge després del partit de la
setmana anterior. Va fer tot un recital
de joc i al descans guanyava 3-0 amb
dos gols de Sergio i un de Bilal. Els
visitants van reduir al quart d’hora de
la represa, però això va esperonar els
llantiencs que van arrodonir la golejada amb dos gols de Saiku i un d’Ibra.
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Div.Honor Masc.
Barceloneta campió d'hivern i el Quadis cinquè

Un mal primer quart porta a la
tercera derrota consecutiva

11a jornada (22 desembre)
Catalunya - Concepción .....................16-4
Barceloneta - Terrassa......................... 13-7
Mediterrani - QUADIS CNM .............10-8
Sabadell - Navarra.................................12-3
CN Barcelona - Tenerife.......................18-1
Canoe - Sant Andreu ........................... 9-9

Classificació

Barceloneta 33; Terrassa i CN Barcelona 27; Mediterrani 24; QUADIS CN
MATARÓ 21; Sant Andreu 17, Sabadell
14, Canoe 11, Navarra 10; Catalunya 6,
Tenerife 4, Concepción 0.

Derrota a Barcelona. | ce mediterrani

El Quadis va anar senpre a
remolc del "Medi"

Aturada de Cap d'Any

La competició tornarà el 12 de gener i
el Quadis CNM jugarà a la piscina Sant
Jordi contra el Catalunya.

Div.Honor Fem.
La Sirena en quart lloc
8a jornada (22 desembre)
Mediterrani - Rubí................................ 12-4
Sant Feliu - LA SIRENA CNM ............9-10
Terrassa - Moscardó ............................12-8
Zaragoza - Sant Andreu .......................5-13
Sabadell - Concepción ........................23-4

Classificació

Sant Andreu, Sabadell 24; Mediterrani
16, LA SIRENA CN MATARÓ 13, Terrassa
i Rubí 12; Sant Feliu 9; Zaragoza 6;
Moscardó 3, Concepción 0.

També s'atura la lliga

El pròxim partit serà el 12 de gener iLa
Sirena CNM rebrà el EWP Zaragoza.

Marta Bach i Helena Lloret
van jugar la Lliga Mundial

Les dues jugadores de La Sirena, Marta
Bach i Helena Lloret, van ser convocades una vegada més per Miki Oca
per disputar amb Espanya dos partits
de la Lliga Mundial. Es van jugar a Las
Palmas, i en ells la selecció va guanyar
Grècia (8-7) i va perdre davant Rússia
als penals (14-12). Bach va jugar els dos
i Lloret només el segon, en el qual va
marcar un gol.
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El Quadis va patir la tercera derrota
consecutiva en la lliga davant un rival
directe. Va començar malament l'equip
mataroní, tou en defensa, davant un
“Medi” molt inspirat i que a l’inici del
segon quart dominava per 4-0 davant
d’un equip mataroní que tampoc trobava forats en atac. Però un gol del
jove Pol Daura va iniciar la reacció i
dos gols més abans del descans van
donar esperances.

10 MEDITERRANI
8 QUADIS CN MATARÓ
QUADIS MATARÓ: Mario Lloret;
Ramiro Veich, Pitu Puig, Marc Corbalán
(1), Marc Ramírez, Lluc Bertran, Pol Daura
(1), Àlex Codina (3), Pol Barbena, George
Ford, Germán Yáñez (3), Xavier Casabella
(ps)
PARCIALS: 3-0, 1-3, 4-2, 2-3.

A la represa l'equip local no va deixar
que li pasés com la temporada passada,
quan el Quadis va remuntar al final,
i amb contundència va obrir un forat
al marcador, que va ser insalvable.

Victòria agònica de La Sirena
9 SANT FELIU
10 LA SIRENA CNM
LA SIRENA CN MATARÓ: Júlia Àvila
portera; Laura Vicente, Helena Lloret (6),
Carla Martín (jugadora debutant amb
només 13 anys), Maria Bernabé, Audrey
Daule (2), Clara Cambray (1), Cristina
Nogué, Marta Bach (1), Queralt Bertran,
Júlia Soler, Carla Graupera i Blanca
Colominas.
PARCIALS: 3-2, 1-2, 3-2, 4-2.

La Sirena va jugar amb 11
jugadores de la casa
La Sirena CNM, que jugava només
amb una estrangera, va aconseguir
una victòria agònica davant un rival

que estava un punt per sota.
L'equip local va dominar quasi sempre en el marcador, però La Sirena, sota
l'impuls d'Helena Lloret, va posar-se
per davant en l'últim quart. Van empatar les locals i el triomf va arribar
amb un gol de Marta Bach a dos minuts del final.
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BÀSQUET / T.TAULA

L'Advisoria Boet diu adéu al seu
millor any amb una derrota

Lliga FEM-2 (A)
El líder Vigo, següent
convidat a Mataró
12a jornada (21 i 22 de novembre)
Cortegada - ADVISORIA BOET ...... 52-42
Vigo - Cerdanyola................................91-51
Pontevedra - Segle XXI .................... 63-62
ibaizabal - Azkoitia............................80-85
León - Ardoi ........................................ 78-62
Barça - Corunya ..................................74-59
Horta - Avilés ...................................... 81-53

Classificació
Derrota per acabar l'any. | arxiu

El Cortegada va dominar tot el
matx, de molt poca puntuació
Els aires gallecs li senten la mar de bé al
El femení del Boet no va poder tancar
amb victòria un any 2018 que només pot
ser considerat com històric. Els partits
de Lliga Femenina 2 a fora són, tots i
cadascun, proves de foc i les noies de
Jordi Vizcaíno van anar dissabte durant
tot el partit per sota del Cortegada en
el partit que les va dur per tercer cop
a Galícia, aquest cop a Vilagarcía de
Arousa. S’enfrontaven a un Cortegada
que és un graó per sota a la classificació
però que dins la pista va dominar tots els

52 CORTEGADA
42 ADVISORIA BOET
ADVISORIA MATARÓ: Diao, Camps
(2), Claret (11), Llobet (3), Ruano (5), Massuet (2), Timoner (2), Latorre, Jones (14)
PARCIALS: 10-7, 18-12, 6-10, 18-12

quarts, va amansar el ritme de joc i va
acabar amb una còmoda renda de deu
punts d’avantatge en un partit marcat
per la poca puntuació dels dos equips.
Judy Jones, amb 14 punts i 21 rebots, va
estar massa sola contra un Cortegada
compacte, amb més bona selecció de
tir i que va saber tancar millar el rebot.

Parada per festes, la Femenina 2 segueix
liderada pel Vigo amb 24 punts; l'Avilés
i l'Ardoi en tenen 22; Azkoitia i Barça,
21; i Ibaizabal i Advisoria Boet en tenen
18; segueix l 'Horta amb 17 punts; Cortegada i León amb 16; Segle XXI amb 15;
Corunya i Arxil en té 14 i el Cerdanyola
tanca amb 11.
13a Jornada (12 de gener)
Després de Reis, amb dies de sobres
perquè no es notin els torrons, se li gira
feina a l'Advisoria Boet Mataró. Serà
el dissabte 12 a les 18h quan visitarà
l'Eusebi Millán el líder de la categoria:
un Celta de Vigo que ho ha guanyat absolutament tot, 12 de 12. Podran donar
la campanada les de Jordi Vizcaíno?

Derrota inesperada del Quadis
CNM a casa

L'equip del Centre es veu superat
pel filial del Borges
L'equip masculí del Quadis CN Mataró
de tennis taula que era colíder del seu
grup de la Divisió d’Honor va patir una
inesperada derrota el passat dissabte a
casa davnt el Borges B per 3-4.
Yordi Jason Ramos va sumar els
dos punts dels individuals i Xavier
Peral un, però en el doble decisiu van
perdre davant la parella lleidatana. Va
completar l’equip Arnau Pons, que no

ETE-1554.indd 6

va sumar aquesta vegada.
Amb aquesta derrota, l’equip continua en plaça de fases d’ascens, que
disputen els tres primers, però s’ha
complicat una mica la situació.
Classificació final primera volta:
Irún B 18, QUADIS CN MATARÓ (un
partit menys), Burgos i CN Sabadell
16; Olot 14, Errenteria 12, Badalona
i Borges B 10, L’Escala, Peñaskal i
Torrelavega 6; Vasa Arroyo 0.
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CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions

Preus des de

499.000 €
Distribució i acabats personalitzats
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A 20 minuts de Barcelona
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HANDBOL

Plata Estatal Fem.
El Joventut s'allunya dels
dos primers classificats

Van sempre a remolc del segon
classificat

14a jornada (22/23 desembre)
JH MATARÓ - Puig d'en Valls ......... 28-29
Amposta - Sant Quirze ................... 23-26
OAR Gràcia - Mislata ........................23-25
La Roca -Dominicos ...........................24-21
Sant Joan Despí - Benidorm.............21-20
Sant Vicenç - Elda ............................. 22-26
Agustinos Alacant- Lleidatana .......29-20

Classificació

Sant Quirze 26, Puig d'en Valls 23,
Benidorm i Elda 20; JH MATARÓ 18,
Mislata 15, Amposta 14, Sant Joan Despí
13; Sant Vicenç i La Roca 12, Dominicos
9, Agustinos Alicante 7; OAR Gràcia 5,
Lleidatana 2.

Toca agafar forces

Durant dues setmanes la competició
s'atura i tornarà el pròxim dia 12 de gener amb el desplaçament del Jioventut
Synergie a la pista del Mislata valencià,
l'equip que va immediatament per sota.

Primera Est. Masc.
Dos que s'escapen
14a jornada (22/23 desembre)
Sant Vicenç - JH MATARÓ ...............21-30
Sant Joan Despí - Sant Esteve Pal. 28-30
Sant Quirze - La Roca .........................33-21
OAR Gràcia - Palautordera ............. 27-28
Esplugues - Montcada.......................23-22
Bonanova - Sant Cugat ..................... 31-22
Poblenou - Granollers B ..................26-30
Sesrovires - Sarrià .............................21-29

Classificació

Sarrià 24, Sant Quirze 23, La Roca 19;
Sesrovires, JH MATARÓ i Esplugues
17; Granollers B 16; OAR Gràcia 15,
Montcada 13; Palautordera 12; Sant
Cugat 10; Poblenou i Sant Joan Despí 9;
Sant Vicenç i S. Est. de Palautordera 8;
Bonanova 5.

Fins passats Reis

La 1a Estatal masculina també descansa
durant dues setmanes i tornarà el 12 de
gener amb un gran partit al Pavelló Teresa Maria Roca, quan el Joventut rebrà
el Sant Quirze de Josep M. Guiteras,
l'ex-entrenador groc-i-negre.

ALTRES RESULTATS

1a Cat. Fem.: JH Mataró B- Terrassa
24-28. L'equip mataroní és 7è del grup B.
Sesrovires - Llavaneres Caldes d'Estrac
22-22. L'equip llavanerenc és 4t del
grup C.
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Una acció d'atac del Puchi. | d. ferrer

L'equip eivissenc es va prendre
la revenja de la derrota de la
primera volta
El Joventut Synergie no va poder amb el
2n classificat i es queda ja a cinc punts
dels llocs de fases d'ascens.
L'equip eivissenc, que en el primer
partit de campionat havia perdut a
casa davant el Joventut, va sortir molt
mentalitzat i va agafar un confortable
avantatge de quatre gols (5-9). Després
es va mostrar molt resolutiu en el seu
joc ofensiu, i tot i la reacció mataronina va arribar al descans per davant
al marcador (16-18). A la represa per
un moment va semblar possible la

28 JOVENTUT SYNERGIE
29 PUIG D'EN VALLS
JOVENTUT MATARÓ: Noemí Pérez, Lídia Bentkib i Laia Argelich porteres; Ona
Muñoz (10), Isa Latorre, Clara Poo (3),
Sandra Fargas, Zara Verdugo (1), Marina
Seda, Maria Murillo (6), Irene Hernàndez,
Sara Muniesa (1), Saray Romero (3), Alisa
Forné (2), Adriana Murillo (2).
PARCIALS CADA 5': 2-3, 4-7, 7-11, 11-14,
14-16, 16-18 descans; 18-19, 19-21, 22-24,
23-26, 25-28, 28-29.

remuntada (22-22 als 13 minuts), però
l'equip illenc va reaccionar ràpidament
(23-27). L'equip local va portar encara
el partit a un final agònic, però es va
quedar sense l'èxit final.

Es retroben amb el triomf
21 SANT VICENÇ
30 JOVENTUT MATARÓ
JH MATARÓ: Quico Sola, Dani Torvisco
i Bassory Tandian porters; Manel Núñez
(6), Jaume Pujol (4), Jan Bonamusa (3),
Dani Aguilera (2), Oriol Vaqué (4), Oriol
Prat, Bernat Muñoz (4), Berenguer Chiva,
Max Ansón (1), Benjamí Calvillo, Bernat
Bonamusa (5), Javier Martín (1).
PARCIALS CADA 5': 2-2, 4-6, 6-8, 9-9, 1111, 12-15 descans; 12-18, 12-21, 15-24, 16-27,
18-27, 21-30

El Joventut va trencar la mala ratxa de
quatre partits sense guanyar, en el partit
de la penúltima jornada de la 1a volta, i
atrapa el Sesrovires en el quart lloc de
la classificació.
L'equip vicentí, que està a la zona
baixa, va veure com l'equip mataroní

Un moment del partit. | @handbolstvicenc

controlava sempre el partit, arribant
al descans tres gols per sobre en el
marcador. A la represa el Joventut va
fer un inici espectacular en defensa,
amb Quico Sola aturant-ho tot, i amb
un parcial de 0-6 va deixar el partit
decidit als 10 minuts de la segona part.
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HOQUEI PATINS

El Club Hoquei Mataró acaba
l'any invicte

OK LLIGA Plata Mas.
10a jornada (22/23
desembre)

Maçanet- Palafrugell ............................ 5-7
Vilafranca – CH MATARÓ ...................2-3
Vilanova – Raspeig ................................ 5-3
Lleida Alpicat - Manlleu .......................8-3
Sant Feliu – Taradell .............................0-1
Arenys Munt – Liceo B ........................ 0-3
Barça B- Tordera ....................................6-2

Classificació
En bona línia per aconseguir l'ascens. | arxiu

Els mataronins ja tenen set
punts d'avantatge sobre el tercer
classificat
Continua la gran temporada del CH
Mataró, que es manté invicte després
d'emportar-se els tres punts de la pista
del Vilafranca, i segueix fent somiar a la
seva afició en el retorn a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Ara ja
ha agafat set punts d'avantatge sobre el
tercer classificat –recordem que aquesta
temporada tan sols pugen dos equips–,
i encara que la temporada és molt llarga i queda molt pel final, és important
per mantenir a l'equip amb confiança.
Els locals es van avançar al primer
minut amb un xut llunyà que va sorprendre a la defensa mataronina, però
el marcador ja no es va moure més fins
a la segona part. A la represa l'equip
d'Albert Larrea va posar una marxa més
i va exhibir-se, jugant probablement la
millor segona meitat de la temporada.
Al minut quatre va arribar l'empat de

2
3

VILAFRANCA
CH MATARÓ

CH MATARÓ: Sergi Grané, Oriol Lladó,
Adrià Martos, Èric Florenza, Pau Palacín,
Gerard Cusachs, Bernat Romero, Guillem
Carbonell, Alex Cantero i Jaume Gisbert
(ps).

l'estic de Lladó, a l'aprofitar un contraatac per marcar amb un xut ajustat al
pal esquerre. El Mataró va seguir dominant i va poder capgirar el marcador al minut quinze, quan Cantero va
rematar una assistència de Florenza. El
mateix Florenza va deixar el matx gairebé sentenciat amb l'1-3, però llavors
Grané va veure una blava que donava
una oportunitat als locals. Va sortir
Gisbert sota els pals per aturar la falta
directa, i durant els dos minuts d'inferioritat els mataronins van saber defensar
molt bé la situació. Al darrer minut el
Vilafranca va fer el 2-3 al transformar
un penal per peus de Lladó, però ja no
hi va haver temps per més.

CH MATARÓ 26, Palafrugell 21, Liceo
B 19, Taradell 18, Manlleu, Barça B i
Vilanova 15, Maçanet 14, Arenys Munt,
Lleida Alpicat i Vilafranca 12, Raspeig 10,
Tordera 7, Sant Feliu Codines 3.
Descans fins el dia 12 de gener
Ara la competició descansa fins passades les festes i el Club Hoquei Mataró
tornarà a l’activitat el dia 12 de gener
en la qual hi haurà un interessant derbi
maresmenc amb la visita de l’Arenys
de Munt.

Dues mataronines amb
la selecció catalana que
derrota Xile en el “Nadal
sobre rodes”

El passat diumenge dia 23 de desembre
es va disputar al Pavelló Jaume Parera el
“Nadal sobre Rodes” organitzat pel Club
Hoquei Mataró, junt amb la Federació
Catalana i la Fundació Joan Petit nens
amb càncer, a la qual anava destinada
íntegrament la recaptació de la jornada.
Dins d’una jornada festiva i amb molt
d’ambient en primer lloc es va disputar
el Torneig d’Escoles i d’Iniciació “1r Memorial Irene Llobet”, i tot seguit es van
disputar dos encontres Catalunya – Xile.
En la categoria femenina Catalunya
va imposar-se per 5-3, mentre que la
masculina va perdre 2-6. En la selecció
catalana femenina hi van formar dues
jugadores mataronines del Palau de
Plegamans, Aina Florenza, que va marcar un gol i Carla Fontdeglòria. L’equip
femení de Catalunya era aquest: Júlia
Vilarrassa, Nara López, Laura Puigdueta,
Berta Tarrida, Maria Díez, Aina Florenza,
Carla Fontdeglòria, Marta Borràs, Laia
Castro i Abril Alonso.

La selecció masculina va perdre amb Xile 2-6. | d.ferrer
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FUTBOL

Segona B
Es mengen els torrons
com a quarts

El Futsal Aliança Mataró es
retroba amb la victòria a Pallejà

Després d’aquest triomf l’Aliança
Mataró és quart amb 29 punts a només
3 punts del segon lloc que ara ocupa el
Manresa.
Ara toca descans per Nadal
El pròxim partit dels mataronins serà
el cap de setmana del 12 i 13 de gener a
la pista del Barceloneta en la que serà
ornada serà la primera de la segona
volta del campionat.

divisió d'honor fem
El Caldes té un partit menys
El femení del Futsal Aliança Mataró segueix encapçalant la classificació amb els
mateixos punts, però el CN Caldes amb
un partit menys jugat. El pròxim partit
del conjunt mataroní serà a casa davant
el Cornellà el cap de setmana del 12 i 13
de gener.

3a divisió nacional
L'SPALL Ciutat de Mataró
torna a caure en descens
L’Spall CFS Ciutat de Mataró no va poder
superar l’Arrels en l’ultim partit abans
de finalitzar l’any. Van perdre per 4-2 tot
i que es van avançar per 1-2 i van tenir
opcions reals de fer l'1-3. Els mataronins
entren en el descens en una lliga molt
apretada conscients que tot i que poden
sortir del pou amb dos partits han de millorar de cara a porteria.

Important triomf dels d'Albert Sabaté. | arxiu

El Futsal Aliança Mataró ha acabat
l’any en una estat de forma formidable, els vermells tancaven el 2018
amb dos desplaçaments a fora davant
rivals complicats i han passat l’exàmen amb nota. Primer van guanyar a
Salou i diumenge passat van golejar
2 a 7 al Pallejà, un dels equips de la
zona alta de la classificació. El matx
va començar amb un matiner gols
dels locals que van marcar al minut 1
de joc. Poc va durar l’alegria local ja
que poc després Alex del Barco feia
l’empat. I tot seguit Joel Ciscar amb
una espectacular volea feia l’1 a 2. I
abans del descans encara arribarien
dos gols més, el primer d’Alejandro

2
7

PALLEJÀ
FUTSAL ALIANÇA

ALIANÇA MATARÓ: Fernandez, Novo,
Medina (1) , Berlanga (1), Fernandez (1),
Tolrà , Toure, Chiheb , López (2) , Del
Barco (1), Ciscar (1), Pares.

Medina i el segon de Rafa Berlanga
que feia l’1 a 4 amb una esplèndida
vaselina per sobre el porter.
A la segona part Oriol López va fer
el cinquè gol després d’una passada
de Joel Ciscar. Amb aquest marcador
els locals van sortir a jugar amb porter jugador, i això ho aprofitaria Oriol
López per recuperar una pilota i marcar de camp a camp. El debutant Pablo
Fernández va fer el definitiu 2 a 7.

El femení de l'Aliança empata amb el líder
1
1

CALDES
FUTSAL ALIANÇA

FUTSAL ALIANÇA: Neddermann,
Espinar, IGarcia, Moya, Tortajada, Rius,
Cayuela, Vazquez , Munné, Ribas (1),
Gama , Salido.

El femení del Futsal Aliança Mataró va
empatar 1-1 a la pista del CN Caldes,
el primer classificat. Després de jugar
un gran partit i ser superior al seu
rival, la manca d’encert a porteria va
condemnar a les mataronines que no
van poder assaltar el lideratge de la
categoria.
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Bona temporada del femení del <Futsal. | cedida

Els dos gols del matx es van veure a
la primera part, les locals es van avançar
en el minut 8’ de joc, però poc després
Meritxell Ribas va fer l’empat amb el
que s’arribaria al descans. A la represa

l’Aliança va passar per sobre del seu
rival, però tot i que les ocasions de gol
van ser nombroses i clares, l’actuació
de la portera local i la manca d’encert
van evitar la victòria visitant.
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NATACIÓ

El Torrot CN Mataró seguirà un any més
al màxim nivell estatal

L'equip del Torrot CNM a Astúries, i a baix Jan Giralt en foto d'arxiu. | cn mataró

L'equip masculí del centre acaba
sisè en la Divisió d'Honor de
la Copa d'Espanya de natació
disputada a Gijón
Fita històrica de l'equip masculí del
Torrot Centre Natació Mataró que
seguirà un any més a la màxima categoria de la natació estatal. L'equip va
aconseguir el passat cap de setmana
acabar en sisena posició a la XXVIII
Copa d'Espanya disputada a Gijón,
evitant d'aquesta manera les dues
places de descens de categoria, i per
tant es mantindrà un any més entre
els vuit millors equips estatals.
La classificació per equips va ser
aquesta: Real Canoe 596, CN Sant
Andreu 576, CN Terrassa 457, San Diego
424, Bidasoa 363, TORROT CN MATARÓ
347, Alcobendas 336, Palma 177.

Cal destacar els tres podis individuals aconseguits per Jan Giralt, amb
victòria en els 200 m esquena i segons
llocs en 100 m esquena i 200 m estils,
i el tercer lloc de Guillem Pujol en els
400 m lliures.

Resultats individuals

50 m lliures: 14è Fernando Morillas
24.89; 15è Guillem Teodoro 25.05
100 m lliures: 11è Eric Vilaregut 53.37;
15è Roger Rabassa 54.84
200 m lliiures: 9è Guillem Pujol
1:53.59; 11è Eric Vilaregut 1:56.32
400 m lliures: 3r Guillem Pujol
3:58.79; 4t Roger Coma 3:59.14
1500 m lliiures; 4t Guillem Pujol
15:41.73; 5è Roger Coma 15:41.90
50 m esquena: 8è Jan Giralt 27.16; 13è
Roger Rabassa 28.85
100 m esquena: 2n Jan Giralt 56.67;
15è David Chaves 1:02.97

200 m esquena: 1r Jan Giralt 2:01.53;
15è David Chaves 2:15.97
50 m papallona: 15è Pol Cantó 27.19;
16è Guillem Teodoro 27.28
100 m papallona: 14è Martí Penedès
58.84; 16è David Chaves 1:00.36
200 m papallona: 4t Guillem Pujol
2:05.58; 12è Eric Vilaregut 2:09.50
50 m braça: 9è Fernando Morillas
29.55; 15è Pol Cantó 31.35
100 m braça: 6è Fernando Morillas
1:05.46; 13è Pau Ruiz 1:07.88
200 m braça: 9è Fernando Morillas
2:23.58; 11è Pau Ruiz 2:26.68
200 m estils: 5è Roger Coma 2:07.32;
11è Martí Penedès 2:10.79
400 m estils: 2n Jan Giralt 4:29.46; 5è
Roger Coma 4:30.83
4x50 m lliures: 7è CN Mataró (Pujol,
Morillas, Coma, Vilaregut) 1:37.33
4x100 m lliures: 7è CN Mataró (Pujol,
Morillas, Coma, Vilaregut) 3:32.92
4x200 m lliures: 5è CN Mataró (Pujol,
Penedès, Coma, Vilaregut) 7:39.26
4x50 m estils: 7è CN Mataró (Giralt,
Penedès, Morillas, Pujol) 1:46.73
4x100 m estils: 7è CN Mataró (Giralt,
Penedès, Morillas, Pujol) 3:55.43

L'equip femení va acabar desè
a la 2a Divisió
Per la seva part l'equip femení, en
procés de renovació, va participar a
la 2a Divisió celebrada a Castelló acabant en 10è lloc entre els 16 equips
participants. Van sumar 681 punts,
lluny del podi que van ocupar Santa
Olaya Gijon (1169), CN Delfín (1064)
i Getxo (1030).
Resultats individuals

Les nedadores que es van classificar
entre les 12 primeres van ser:
50 m lliures: 7a Berta Triola 28.16
100 m lliures: 4a Berta Triola 59.54
200 m lliures: 9a Júlia Tomico 2:11.46
400 m lliures: 7a Júlia Tomico 4:37.21
800 m lliures: 5a Júlia Tomico 9:16.19
200 m braça: 11a Marina Martínez
2:47.55
50 m papallona: 5a Berta Cambray
29.26
100 m papallona: 4a Berta Cambray
1:04.34
400 m estils: 11a Carla Chaves 5:16.99
4x100 m lliures: 8è CN Mataró
(Adriana Roca, Cambray, Tomico,
Triola) 4:03.59

ETE-1554.indd 10

27/12/2018 19:37

VARIS

Guillem Pujol s'imposa en la
109a Copa Nadal de Barcelona

www.eltotesport.com | P. 11

KICK-BOXING
El mataroní Antonio
Campoy destaca en
kickboxing

Guillem Pujol, del CN Mataró, guanyant la Copa Nadal 2018. | @BCN_Esports

A Mataró guanyen Chaves i Díaz
Com és tradicional el dia de Nadal es
va celebrar a la piscina triangular del
Centre Natació Mataró la 68a Copa
El passat dia de Nadal, 25 al matí, el Nadal, que va aplegar a 43 nedadors
nedador del Torrot CN Mataró Guillem desfiant la fredor de l’aigua a 12 graus.
Pujol es va imposar en la 109a edició Els guanyadors absoluts van ser David
de la Copa Nadal disputada al port Chaves i Marina Díaz.
de Barcelona. El nedador blanenc va
guanyar amb un bon temps de 2:11
en el recorregut de 200 metres amb
sortida i arribada al “Portal de la Pau”.
És la cinquena vegada consecutiva
que Pujol s'emporta aquesta prova
que es disputa al Port de Barcelona i
que té un alt impacte mediàtic. Amb
aquest repòquer, empata el rècord
de triomfs seguits de David Royo a
la dècada dels 90.
David Chaves i Marina Díaz
guanyen la Copa Nadal del
Centre Natació Mataró

El lluitador mataroní Antonio Campoy
va viatjar el 15 de desembre a Lió
(França) per participar en una vetllada
internacional de kickboxing on hi havia
representants d’Itàlia, Tailàndia i Suïssa,
al costat dels francesos.
Campoy va lluitar en la modalitat de
k1 amb un lluitador de molta reputació
a França, i va sortir guanyador del
seu combat, sent un dels dos únics
estrangers que van poder derrotar als
representants locals.

ATLETISME
Cros de Nadal i Cursa
de Cap d'any, del Centre
Atlètic Laietània

Marina Díaz i David Chaves, guanyadors a Mataró. | cn mataró
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El passat dia de Nadal es va disputar al
voltant de les instal·lacions del complex
del Centre Atlètic Laietània la 45a
edició del tradicional Cros de Nadal que
van guanyar Carlos Rey en categoria
masculina i Susana Rivero en categoria
femenina. El pròxim diumenge dia 30
de desembre se celebrarà la 1a Cursa
de Cap d’Any de Mataró. La sortida
serà al Tecnocampus a les 10 del matí
i l’arribada allà mateix, després d’un
recorregut de 5 km.
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VARIS

Èxit del 'partit de Sant Esteve'
que es converteix en triangular

El Mataró va fer un homenatge a Lluís Sauras. | @CE_MATARO

UD Cirera, AEiLL Cerdanyola i
CE Mataró posen el seu futbol
al servei dels infants més
necessitats
El dimecres, dia de Sant Esteve es va
viure una gran matinal futbolística
al Municipal de Rocafonda, amb el
triangular benèfic entre els primers
equips del CE Mataró (2a Catalana)
i UD Cirera i AEiLL Cerdanyola (de
3a). Una jornada esportiva i solidària
en el qual el menys important eren
els resultats, i sí les joguines i diners
recaptats per la Creu Roja de cara a
aquest Nadal i Reis.

També cal destacar l'homenatge que
des del club groc i negre van dedicar
a Lluís Sauras, que a més va jugar i va
exercir de capità. Un merescut reconeixement per la dedicació i entrega
durant tants anys al club groc i negre,
que a més va poder gaudir jugant de
nou al costat d'un altre jugador mític
del club com és Kiku Rimblas.

Resultats del triangular
Com ja hem dit el menys important
eren els resultats dels partits, però pels
amants de l'estadística els partits cal
dir que van acabar d'aquesta manera:
UD Cirera 4-0 AEiLL Cerdanyola
UD Cirera 0-1 CE Mataró
AEiLL Cerdanyola 1-1 CE Mataró
Per tant l'equip de categoria més alta,
el Club Esportiu Mataró, es va emportar aquest primer triangular de
la Creu Roja.

El Cirera-Cerdanyola. | @CE_MATARO
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Últim minut...
RUGBY
El Rugby Club Mataró
perd el segon partit a la
1a Catalana
El Rugby Club Mataró que havia perdut
el primer partit de la 1a Catalana a casa
davant els Senglars de Torroella de
Montgrí de forma ajustada per 23-25, va
tornar a caure per una diferència curta
en la segona jornada en el partit jugat
a la Teixonera davant el FC Barcelona
Grana. En aquesta ocasió la derrota va
ser per 27-24 i com en la primera jornada l’equip mataroní, tot i la derrota,
aconsegueix un bonus defensiu.
Classificació: Badalona 9, Terrassa, Poblenou B, Senglars 8, Gòtics i Cocodrils
6, FCB Grana i Quebrantahuesos 4, RC
MATARÓ; BUC-UBAE B 2, Sabadell 1 i
Osona 0.
En la tornada a la competició el dia 12 de
gener l’equip mataroní rebrà al Camí del
Mig a l’equip del BUC-UBAE “B” davant
del qual buscarà el primer triomf.

FUTBOL
Canvi de gespa del
Municipal del Centenari
Feia temps que se sabia que la gespa
artificial del Municipal del Centenari
i el sistema de rec havien de ser canviats. No es van poder fer aquestes
obres a l’estiu i es faran ara durant la
temporada, aprofitant en part l’aturada
nadalenca. Però les obres en principi
s’han d’allargar dos mesos, i per tant
afectaran notablement l’activitat
competitiva de tots els equips del CE
Mataró, amb el tràngol que significa
desplaçar-los a altres camps de la ciutat
i rodalies. El primer equip jugarà els
seus partits al Municipal del Camí del
Mig, on entrenarà també un dia per setmana, i on ja “debutarà” el 13 de gener
amb la visita del Sant Pol. S’ha d’esperar
que la bona trajectòria del primer equip
del Club Esportiu Mataró, ara mateix
en posició d’ascens a 1a Catalana, no es
vegi massa afectada.

Un dels últims partits amb la gespa.
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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

ESPECIAL REYES!
Plato de ducha pietra
antideslizante
Ancho

100cm

70 o 80cm

120cm

70 o 80cm

140cm

70 o 80cm

160cm

70 o 80cm

Por sólo

115
135
155
169

€
€
€
€

NO TE
QUEDES
SIN ÉL!

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

Largo

Oferta válida del 28 de diciembre al 10 de enero
1P GRESS ARGENTONA 1849.indd 1
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Cinemes

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

Cinesa Mataró Parc

Ocine Arenys

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

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Tiempo después

Tiempo después

12:15 19:25 22:45 01:00

Bumblebee

12:10 15:45 18:00 20:15 22:30 00:45
[ds.-dg.+dc.] 12:30

12:15 16:00 18:10 20:30 22:40 01:00

Sobre ruedas

15:50 22:20 00:45
12:00 16:00 18:10 19:00 20:30 22:00 23:30
[ds.-dg.+dc.] 12:20

12:00 16:00 18:35 21:10 23:40
[ds.-dg.+dc.] 12:30

[En cat.] 12:15 17:00

12:00 16:20 17:10 18:25 19:10 20:00 22:00

Ralph rompe internet
Cadáver
El Grinch
Superlópez
Animales Fantásticos
Bohemian Rhapsody

Tot Cinemes 1849.indd 2

Sobre ruedas

22:15

El regreso de Mary Poppins

[dv.+dc.-dj.] 22:30
15:45 18:10 20:10
[dv.+dc.-dj.] 18:00

Spider-Man: un nuevo universo

18:15 20:30
[En cat.] 16:00

Mortal Engines

22:40

Ralph rompe internet

16:00 17:15 20:00
[dv.+dc.-dj.] 17:45

El regreso de Mary Poppins

Mi amor perdido

16:00 18:10 20:20 22:30
16:15 18:00 19:00 20:45 22:00

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

Spider-Man: un nuevo universo

Mortal Engines

Bumblebee
Aquaman

Eliminado: Dark Web

Aquaman

16:00 20:40 22:40
[dv.+dc.-dj.] 20:30 22:30

21:30 00:15
00:45

El Grinch

16:15 18:10

Superlópez

18:00 22:45

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

Bohemian Rhapsody

19:30 22:15

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

12:15 16:00 17:00 18:30
01:00
12:15 16:00 18:10
16:00 21:45 00:15
21:15 00:01
19:30 21:00 00:01

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

Rey de ladrones
Durante la tormenta

20:15 (28 i 29 des.)
18:00 (28 i 29 des.)

La búsqueda de la felicidad

18:00 (30 des.)
20:00 (30 des.)
18:00 20:00 (1 gen.)
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quin any va veure la llum
la primera pel·lícula de
Transformers?

Atípica família d’acollida
'Un asunto de familia’ d’Hirokazu Kore-eda
La delicada i commovedora pellícula sobre una tant singular com
inimitable família, ‘Un asunto de
familia’ del japonès Hirokazu Koreeda, Palma d’Or del Festival de
Canes i preseleccionada als Oscars
en la categoria de millor pel·lícula
de parla no anglesa, arriba als nostres cinemes.
A priori, el film de Kore-Eda
sembla la seva enèsima immersió en l’entorn familiar, una nova
entrega dels seus coneguts i amables retrats familiars, fets en un
to aparentment lleuger i alhora
traspuant emoció mentre toca la
fibra dels sentiments amb sensibilitat. Però en la present ocasió
els rols familiars són una imitació
tan fraudulenta com efectiva del
clàssic niu familiar.

Tot Cinemes 1849.indd 3

Es tracta d’una família de circumstàncies en la qual es reforcen uns vincles familiars sense
haver-hi relacions consanguínies
en bona part dels seus membres.
En la seva agosarada radiografia
familiar, impregnada tothora per
la seva mirada plena a vessar de
calidesa i humanisme, deixa un
ens familiar estrictament operacional, que actua com una petita
banda organitzada, com impregnada del model dickensià de la
banda infantil de lladregots sota
les regnes de Fagin en el clàssic
‘Olivier Twist’. Mentre entreteixeix
aquests lligams d’ordre familiar,
Kore-eda ens deixa moments de
gran lirisme i esplèndids instants
cinematogràfics. Una perla indiscutible. | Joan Millaret- AMIC

entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema
Resposta del núm. 1847
"Te doy mis ojos"
Guanyadors:
• Cristina Torres Sanromà
• Laura López Navarro

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

Les estrenes

BUMBLEBEE

ELIMINADO: DARK WEB

TIEMPO DESPUÉS

La sisena entrega de la saga 'Transformers' se centra en el més menut dels
Autobots. I és que un cop el troben en
un antic ferraller de Califòrnia i el reconstrueixen veiem ràpidament que no
estem davant un cotxe qualsevol.
Direcció: Travis Knight
Intèrprets: John Cena, Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, Stephen Schneider.
114 min

La història d'un jove que troba el que no
hauria de trobar a la memòria de catxé
del seu ordinador. Arxius que es donaven per perduts i que obren la porta a
una dimensió digital fosca: el món de la
Dark Web.
Direcció: Stephen Susco
Intèrprets: Colin Woodell, Andrew
Lees, Stephanie Nogueras, C.Del Rio.
130 min

Al món de molt al futur només hi ha
un gran edifici on tot funciona i, a fora,
el món real és devastat per la misèria.
En José María creu que venent la seva
llimonada al recinte pot canviar el seu
destí i fer un món millor.
Direcció: José Luis Cuerda
Intèrprets: Blanca Suárez, Roberto Álamo, Arturo Valls, Miguel Rellán.
95 min

LO QUE ESCONDE SILVER
LAKE

VIAJE A NARA (VISIÓN)

ELIS, LA VOZ DE BRASIL

En una recòndita regió japonesa, una
escriptora francesa coneix un misteriós
home local que viu a les muntanyes. Se
senten atrets i necessitats de relacionarse tot i les barreres de cultura i idioma
que els separen.
Direcció: Naomi Kawase
Intèrprets: Juliette Binoche, Masatoshi
Nagase, Mari Natsuki, Takanori Iwata.
109 min

Narració cinematogràfica de tota la vida
i carrera d'Elis Regina, la cantant brasilera que va aconseguir modernitzar el so
del gran país llatí i desbancar fins i tot
la bossa nova i la MPB en ple període de
dictadura militar al país carioca.
Direcció: Hugo Prata
Intèrprets: Andréis Horta, Gustavo Machado, Caco Ciocler, Lucio Mauro Filho.
110 min

En Sam s'avorreix fins que apareix al seu
barri una noia que realment el captiva.
Ho té tot i fins i tot acaba desapareixent.
La buscarà. I tot seran sorpreses al barri,
amb un assassí de gossos inclòs.
Direcció: David Robert Mitchell
Intèrprets: Andrew Garfield, Riley
Keough, Callie Hernandez, Topher Grace.
140 min

La cartellera dels "cines" sempre a un
clic a www.totmataro.cat/cinema

Tot Cinemes 1849.indd 4
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Apunts
psicològics
Any nou: no et queixis
Buda afirma:
“Tot comença en el pensament.
Quan el pensament és fals, el
segueix la tristesa.
Com la roda del carro segueix
el pas del bou”.
Les queixes vénen del pensament.
Quantes persones hi ha que
no es queixen quasi mai. Tampoc
quan les coses els van malament.
En canvi, hi ha moltíssimes persones que es queixen de mania. Si
no es queixen, no poden viure, i
aleshores no viuen ni deixen viure.
Davant una prova, s’hauria de
poder viure-la com un moment de
creixement. No per molt que un es
queixi, les coses continuaran fent
igualment el seu camí. Parlem de
queixes vicioses.
Quantes mares hem vist que han
patit en silenci davant del dolor
físic, psíquic com moral, propis.

Farmàcies

Han donat coratge als altres. Qui
diu les mares, els pares i tantes
altres persones que han portat el
dolor en silenci a fi que els altres
no patissin.
Això no s’aprèn d’un dia per a
l’altre. Com tot aprenentatge es
comença en coses petites. I quan
necessari és aquest aprenentatge
en una societat de consum… on
no vol sentir-se les queixes. A la
mínima queixa et tapen la boca a
fi de no sentir-la: Hi ha “el quadern
de reclamacions…”
Això no impedeix que quan s’ha
de fer una queixa seriosa, motivada per un fet real, s’ha de fer però
amb convicció. Aleshores no és
una queixa sinó una reclamació,
una petició justa i correcta. I això
no és un vici, sinó una virtut. No
un infantilisme sinó maduresa.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat

24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293
Obertes tot l'any de 9 a 22h
R. SUBIRATS Blay Parera, 35
937 96 1721
LA RIERA 10 La Riera, 10
937 901 058
VISTA ALEGRE C/ Almeria, 77
937 985 008
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16
937 902 024
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62
937 984 300
MR RUIZ-CARRILLO (dl-dv 9 a 21. Ds. 9 a 13,30)
Rda. Rocablanca, 1
937 985 969
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33
937 903 104
MONTANER PICART (dl a ds. de 8 a 21)
Riera, 57
937 901 030
CORONA - SUBIRANA (9 a 20,30. Ds. 9 a 13.30)
Pg. R. Berenguer, 75
937 579 093
P. ROCA (dl a dv 8.30 a 20.30. Ds. 9 a 13,30 i 17 a
20,30) c. Nou, 1
937 901 957
S. LÓPEZ (dl a Dv: 9 a 21h. Ds.: 9 a 14h)
Rda. F. Mistral, 26-28
937 998 048
M.A. VIA (dl a dv: 8,30 a 20,30. Ds. 8,30 a 14,30)
Ctra. de Mata, 43
937 901 828
M. FERRÉ (dl a dv 9 a 21. Ds. 9 a 14)
Rda. Pres. Macià, 61-63
937 411 666

Obertes de 9 a 13,30h i de
16,30 a 20,30h. Ds 9 a 13,30h
H.BERTRAN c. Gatassa, 10
J.P. VENTURA c. Siete Partidas, 79
T. COLL Sant Cristòfor, 1
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28
J. PLANA Pl. de Cuba
M.C. SAÑES Creu Roja, 3
SPÀ SERRA Sant Valentí, 43
R. SPA Pl. Santa Maria, 3
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71
SUBIRANA Rosselló, 43
E. BARREDA c. Alemanya, 6
YAZBECK Rda. Rocablanca, 65

937 982 915
937 905 418
937 960 908
937 904 369
937 984 947
937 986 915
937 985 550
937 989 706
937 416 262
937 901 043
937 982 550
937 984 955
937 577 054
937 573 421
936 767 683

Obertes de dilluns a dissabte
EL TORRENT Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21
c. Torrent, 7
937 987 004
E. COLL Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30
Sant Josep, 30
937 904 340
A. RUIZ-CARRILLO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a
20,30. Diss de 9 a 14. c. Alarcón, 41 937 901 517
L.M. SERRANO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a 20,30.
Diss alterns 9 a 13,30.
Rda. O’Donnell, 102
937 980 343
ROMANCES Dl a Dv de 9 a 13,30 i de 16,30 a
20,30. Ds. de 9 a 14h.
Av. President Tarradellas, 34
935 361 662
P. FARRÉ Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Ds. de
9 a 14h c. Esteve Albert, 43
937 578 491
C.I. DE LA PEÑA Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a
21. Ds. 9 a 14h. Via Europa, 92-B
937 995 540
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27/12/2018 13:06

www.totmataro.cat/agenda

Agenda
Guia cultural

I WANT U BACK,
MICHAEL JACKSON PER A XICS
Diumenge

30

de desembre
12 h //
Port de Mataró) //

É

s probable que aquest diumenge els petits de casa
només estiguin pels Missatgers
Reials. Però
una hora
abans de la
seva arribada hi haurà el
concert de I Want
U Back, grup de tribut a Michael Jackson.
El concert forma part del programa de concerts Xics’n’Roll
de la Casa de la Música que vol
fomentar la música dels clàssics
per als menuts. Després també
hi haurà actuació de Gospelsons.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
'Kapdala'
'101 Pastorets 101'

TEATRE I DANSA //
'Els Pastorets de Mataró'
Diumenge 30 desembre / Dg. 17 h i
Dc. 19 h / Sala Cabanyes (La Riera,
110. Mataró) / 16-18€. També: 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.

Agenda 1849.indd 2

Diumenge 30 desembre / 18 h
/ Centre Parroquial (c. Bernat
Riudemeia, 4. Argentona) / 8 €.
Espectacle tradicional nadalenc.

'Els Pastorets' del Casal
Dissabte 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.

Dies 29 desembre i 4 gener: 21
h / 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 1.500m de
corda i algun fil vermell.

INFANTIL //
'Smallfoot'
Diumenge 30 desembre / 12 h /
Teatre La Massa (Pl. del Teatre,
3. Vilassar de Dalt) / Preu: 4 €.
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nda

TEATRE /

SCALEXTRIC /
Slot de Nadal
Diumenge 30 desembre / 17
h / Cooperativa La Obrera (c.
Lluís Jover, 22. Vilassar de Mar)
Campionat d'Scalèxtric per a infants i joves (4 i 16 anys), premis
per als guanyadors i material per
sortejar entre els participants.

'Els Pastorets, l'adveniment de
l'Infant Jesús'
Dies 29 i 30 desembre / 20 h /
Ateneu Vilassanès (c. Sant Josep,
35. Vilassar de Mar) / Preu: 8 €.
De Josep Maria Folch i Torres.
Representació nadalenca, a càrrec de La Tropa Teatre.
Cinema familiar en català, amb la
projecció de 'Smallfoot'.

Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Dimecres 2 gener / 17.30 h: El
conte especial Reis 'Tres Reis i un
desig', de Teresa Giménez, amb illustracions de Mercè Galí.
Dijous 3 gener / 17.30 h: El conte
especial Reis 'Curs per a joves patges reials' de Núria Pradas, amb
il·lustracions de Miriam Bauer.
Divendres 4 gener / 17.30 h:
El conte especial Reis 'Els Reis
d'Orient', d’Anna Canyelles, amb
il·lustracions de Roser Calafell.
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Contes per despertar l'any

'Un Nadal Genial'

Dimecres 2 gener / 18 h /
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
Hora del conte especial a càrrec
de Santi Rovira, per a infants a
partir de 4 anys.

Dies 2 i 3 gener / De 16 a 20 h /
CC Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar) / Preu: 2€.
Parc infantil amb tallers, espectacles, inflables, jocs i molt més!
Per a nens i nenes de 2 a 12 anys.

Materialitz'art per Nadal
Dies 3 i 5 gener / 12 h / Casa
Coll i Regàs (c. Argentona, 55.
Mataró) / Preu: 6€. -14 anys: gratuïta. Reserva al 682156765.
Activitat familiar per conèixer els
costums nadalencs del s. XIX i crear
una felicitació o una carta als reis
amb impressió 3D.

FESTES I FIRES //
Missatgers Reials a Argentona
Dies 29 i 30 desembre / De 17 a
20 h / La Sala d'Argentona
Els missatgers reials recolliran les
cartes dels nens i nenes d'Argentona a dins un ambient fantàstic.
Tallers i caldo calent per a tothom.
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CAP D'ANY /

REIS 2019 /
Visita dels Patges Reials

Festes Cap d'Any Populars

Dissabte 29 desembre / De 18 a
20 h / Port Balís (Sant Andreu
de Llavaneres)
Arribada dels patges per mar i
campament per recollir les cartes dels infants. Xocolatada per
tothom i pàrquing gratuït.

Mataró / Argentona / Arenys
de Mar i Vilassar de Mar
Diversos municipis del Maresme
celebren festes de Cap d'Any
popular, que comencen amb les
campanades i s'amenitzen amb
música en carpes exteriors.

Arribada dels Missatgers i les
Missatgeres Reials a Mataró

Viu el Cap d'Any a Vilassar
de Mar

Diumenge 30 desembre / 12.30
h / Port de Mataró
Arribada dels Missatgers/es Reials
a bord del vaixell Sant Ramon.
Entrega de cartes als tres missatgers. 11.30 h, concert familiar amb
música de Michael Jackson i, a partir de les 12.30 h, grup GospelSons.

Dilluns 31 desembre / 0.30 h /
Escola Pérez Sala (Av. Montevideo,
40. Vilassar de Mar)
Per començar l'any, festa fluor amb
Roger Freedom DJ i M. González
Deejay (Dj MGogu). Entrada gratuïta, servei de bar i aforament limitat.

L'Oca, el Cap d'Any popular
de Mataró

Recollida de cartes dels
Missatgers i Missatgeres Reials
+ Animació Infantil

Dilluns 31 desembre / 0.30 h /
Plaça de Santa Anna (Mataró)
17.30 h a la pl. Santa Anna, l’Oca
infantil, amb animació infantil i
tallers per als més petits. 0.00
h, Campanades a Santa Maria.
Seguidament, cercavila, fins arribar a la plaça Santa Anna. Mataró
celebra l'entrada del nou any amb
una festa popular, lliure, gratuïta,
sense ànim de lucre, amb barra a
preus populars i la música ballable
d'avui dia i de totes les èpoques
amb els amb PD Amab i DJ Kilian.

Del 2 al 5 de gener / Mataró
Els Missatgers i les Missatgeres
Reials recolliran les cartes dels
nens i nenes de Mataró en diversos punts de la ciutat: Plaça Santa
Anna, AV Cirera, AV La Llàntia,
AV Via Europa - Nou Parc Central,
AV Vista Alegre, AV L'Havana
i Rodalies, Casal de Barri Les
Esmandies, CC Pla d'en Boet, CC
Rocafonda, Mercat de la plaça de
Cuba, Parc de Palau, Pati de Can
Marchal, Biblioteca Antoni Comas,
CC Molins, AV Cerdanyola.

Revetlla de Cap d'Any 2019

Campament Reial

Dilluns 31 desembre / 0.30 h /
Plaça Nova (Argentona)
Revetlla de cap d'any amb bona
música i bon ambient per celebrar
l'entrada del nou any 2019.

Dies 2, 3 i 4 gener / De 17 a 20 h
/ La Riera d'Arenys de Mar
Dóna la carta al patge reial i descobreix com viuen els reis: què
mengen, com es fan els seus vestits
màgics i altres misteris del Castell
dels Reis de l'Orient.

Les dotze campanades
Dilluns 31 desembre / 23 h / Plaça
de l'Església (Arenys de Mar)
Celebrem junts l'arribada del nou
any: campanades i música de DJ's.
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Parc d'Atraccions Infantil UBM
Fins al 13 de gener / La Rambla
de Mataró

Fira d'atraccions de Nadal per als
més petits de la casa. Organitza:
Unió de Botiguers de Mataró.

Fira Màgic
Fins al 6 de gener / Caps de setmana: d’11.30 a 14 h i de 17 a 21 h.
Resta de dies: de 17 a 20 h / Espai
Firal Nou Parc Central (Mataró)
16 atraccions infantils i carpa de
Nadal amb actuacions i tallers.

Cavalcada de Ses Majestats els
Reis d'Orient a Mataró
Dissabte 5 gener / 17.30 h / Mataró
Tradicional cavalcada pels carrers
de la ciutat: pl. Puerto Rico, rda.
Alfons X el Savi, pl. d’Espanya,
Camí de la Geganta, pl. Granollers,
rda. O’Donnell, pl. Manuel Serra i
Xifra, camí del Mig, c. Miquel Biada,
rda. Francesc Macià, camí Ral, la
Rambla, pl. Santa Anna i la Riera
fins a l’Ajuntament. Des d’allà els
Reis d’Orient faran els seus discursos. A continuació, sortiran de
l’Ajuntament i aniran Riera avall fins
a la pl. Santa Anna, on explicaran
un conte als nens i nenes.

Cavalcada de SM els Reis d'Orient a Vilassar de Mar
Dissabte 5 gener / 17.30 h /
Vilassar de Mar
Tradicional cavalcada de SM els
Reis d'Orient. Sortida a les 17.30
h del polígon industrial. 18.30 h
Casal de Curació – 19.30 h Casa
Pairal – 20 h Església – 20.45 h.
Plaça de l’Ajuntament.
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REIS 2019 /
Recollida de cartes + Animació
Infantil del Missatger Reial
Del 2 al 4 de gener / Dia 2, de 17 a
20 h / Dies 3 i 4, d’11 a 13 h i de 17
a 20 h / Pl. Santa Anna (Mataró)
Els Missatgers recolliran les cartes
dels infants, acompanyats amb
activitats, tallers i jocs infantils.

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

Cavalcada de Reis 2019

Vil·la romana de Torre Llauder

Dissabte 5 gener / 18 h / Argentona
Com és tradició, les seves majestats
arribaran pel c. Sant Sebastià, c.
Gran, Pl. Nova, c. Jacint Verdaguer,
av. Nostra Senyora de Montserrat,
Ctra. de Vilassar, Av. Puig i Cadafalch
i Pl. Nova.

Dissabte 29 desembre / 12 h /
Vil·la romana de Torre Llauder (Av.
de Lluís Companys, s/n. Mataró)
Visita guiada a les restes d’una
vil·la romana de l'època d’August
(final del segle I aC).

Cavalcada de Reis a Arenys
de Mar
Dissabte 5 gener / 18 h / Arenys
de Mar
Arribada dels Reis Mags de l'Orient
a la part alta de la Riera, recorregut fins a la pl. de l'Ajuntament, on
recolliran les cartes dels infants.

Arribada de Ses Majestats Els
Reis d'Orient a Caldetes
Dissabte 5 gener / 18 h / Caldes
d'Estrac
Calvalcada amb recorregut: Riera,
c. Santa Teresa, Camí Ral, Baixada
de l'Estació, c. Callao i Riera fins
a la plaça de la Vila.

RUTES I VISITES //
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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:

Diumenge 30 desembre / 12 h /
Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro
(c. Argentona, 55. Mataró) / Preu:
6€. +65 i aturats: 5€. -14 gratuïta.
Visita guiada per acostar-se a les
arts aplicades a l'arquitectura de
la casa Coll i Regàs.

> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47

VARIS /
Ballada de sardanes a trenc
d'alba
Dimarts 1 gener / 7.30 h / Passeig
del Callao (Mataró)
Primera ballada de sardanes
de l'any, amb la Cobla Ciutat de
Granollers. Xocolatada popular.

Primera Banyada de l'Any
Dimarts 1 gener / 12 h / Platja del
Varador, davant del CN Mataró
/ Inscripció prèvia CN Mataró i
Piscina Municipal
33a edició de la tradicional banyada al mar, amb xocolatada i premis.

El modernisme a Mataró
Dissabte 29 desembre / 11 h / Nau
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta urbana pels edificis més significatius del modernisme mataroní.

Oficines d’atenció ciutadana

La Casa Coll i Regàs, com a
mostra de les arts modernistes

Cavalcada de Reis
Dissabte 5 gener / De 18.30 a 21
h / Sant Andreu de Llavaneres
Tradicional cavalcada de Reis pels
carrers de la vila.

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00

Per a enviar informació:
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.
www.totmataro.cat/gentgran

>

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

27/12/2018 19:15

Exposicions

www.totmataro.cat/exposicions

Vacuum

EXPOSICIÓ /

Ca l’Arenas. Centre d’art del
Museu de Mataró (C. Argentona,
64. Mataró). Fins al 24 de març.
Obra recent de Rosa Codina-Esteve.

'Guinovart Matèric'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9.
Argentona) / Fins al 5 de gener.
L'obra pictòrica més matèrica
de l'artista i pintor Guinovart
(Barcelona, 1927-2007), en una
selecció d'obres de la Col·lecció
Bassat.

'L'infinit'
L'Arc Cafè Cultural (d'en Pujol,
26. Mataró) / Fins al 20 de gener.
Fotografies de Lluís Rugama.

'Espais recobrats'
'El Mataró d’en Terri (1918
-2000)'
Can Serra Història de la Ciutat.
Museu de Mataró (El Carreró, 17,
Mataró). / Fins al 19 de maig. Visita
guiada: dissabte 5 de gener, 18 h.
Centenari del naixement de Lluís
Terricabres, artista.

'Pessebres i diorames'
Local Associació Pessebristes
Mataró (C. d'Alarcón, 27 Mataró)
/ Fins al 27 de gener.
Tradicional mostra nadalenca de
l'Associació Pessebristes de Mataró.

'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.

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.

Fundació Palau (C. Riera, 54.
'Fruits i flors'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire,
25. Mataró) / Fins al 13 de gener.
Pintures de Lita Palomera.

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

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

'Isabel Ruíz'
'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.

'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).

'Dues col·leccions que dialoguen'
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Fins al 20 de gener.
Col·lecció Fundació Iluro i col·lecció
Basssat: 23 artistes · 46 obres.
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Can Marfà (Passatge Can Marfà,
1. Mataró) / Fins al 17 de febrer.
Nous usos del patrimoni industrial català.

Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 25 de gener.
Exposició de dibuixos i pintures.

Caldes d'Estrac).
Fins al 14 d'abril:
• 'Joan Fontcuberta. Poemes de
l’alquimista'.
Fins al 13 de gener:
• 'Els paisatges espanyols de
Picasso', de Cecilia Orueta.

'Navigare'
Museu Enric Monjo (Camí Ral,
30. Vilassar de Mar) / Fins al 15
de gener.
Pintures de l’artista Rafael Romero.

'L’1 d’octubre, la força de la
gent'
Biblioteca Municipal Ernest Lluch
(C. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de
Mar) / Fins al 9 de gener.
Fotografies de Jordi Borràs.

'Missatges sense títol'

'Mataró, capital del gènere de
punt'

Bar Cultural L'Altre (c. d'en
Xammar, 6. Mataró) / Fins al 7
de gener.
Ivet Santaeulària Tort.

Can Marfà (Passatge Can Marfà,
1. Mataró) / Exposició permanent.
Recorregut per l'evolució històrica
del teixit de punt a la ciutat.

'Diorames individuals i del monumental pessebre col·lectiu'
Espai Cultural Can Bisa (c.
Montserrat, 8. Vilassar de Mar)
/ Fins al 7 de gener.
Associació de Pessebristes i
Modelistes de Vilassar de Mar.

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda
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Sèniors
Bon Nadal i Feliç 2019
Cal estimar el lliurament de la clàssica postal desitjant “Bon Nadal i Feliç
2019” com un acte formal, que es fa
i cal fer. També però, desitjar quelcom més, en l’inici d’un any nou.
Apostar per assolir una alta qualitat
de vida, ajudant a transformar una
societat, del tot inacceptable, que
fa aigües per tot arreu.
El reconeixement del col·lectiu
sènior, format per persones de 50
anys o més, retirades del treball
remunerat, per qüestions d’edat,
representa el naixement d’una nova
edat, la sènior, que es troba entremig de la dels adults i la de la gent
gran. Una nova edat que gaudeix a
Espanya, de la més llarga esperança de vida del món, que cal, això
si, complementar amb una alta i
desitjable qualitat de vida.
Per aconseguir-ho és recomanable recórrer a la neuroplasticitat
(https://forum.ad/neuroplasticitat/), la capacitat del cervell per
reciclar-se, es tingui l’edat que es
tingui, assumint el gran repte històric, que li correspon al col·lectiu
sènior, pel sol fet d’arribar a esdevenir, en un futur pròxim, una tercera
part de la població.
Cal apostar per viure vitalment,
lluitant juntament amb els joves,
per intentar construir un món millor, transformant una societat en la
qual, de cap de les maneres es pot
acceptar, que les properes generacions visquin pitjor que les actuals.
Es fa difícil justificar, que els que
han participat en el desgavell de la
societat actual, gaudint del gran
privilegi de tenir temps lliure, no
l’aprofitin per ajudar a esmenar
la desfeta que ells han consentit,
segurament per poder sobreviure..
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Gent gran
CASALS //
Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: 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,
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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.

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. 10h). El Quinze (dj.
16.30h). • Melé de petanca (dl.
9.15-12.30 h). • Jocs (cada tarda):
Petanca, rummicub, cartes i dòmino. • Sopar-Ball, penúltim dissabte de mes.

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).

Associació de Gent Gran de
Rocafonda-Palau. C. Colòmbia,
55. Mataró. 93.169.51.66.
• Petanca, jocs cartes, dòmino, escacs i billar. • Jocs d’entreteniment,
dijous. • Ball, dissabte. • Coral •
Excursions mensuals. • Català, informàtica, manualitats, sudokus.
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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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AMB EMPENTA
Reis Mags: porteu productes de comerç just
La Botiga Solidària, a la Peixateria, té una àmplia gamma de productes
produïts en països en desenvolupament sense explotació
Botigues: Redacció

Estimats Reis Mags i tots els seus
patges i ajudants: si us plau opteu
pel comerç just. Podria ser un eslògan propi de la Botiga Solidària que
trobem a la Plaça de la Peixateria.
En dates com aquestes, de compres i regals, és important valorar exactament les condicions i
els paràmetres amb els que s'ha
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produït allò que comprem. Farien
bé Ses Majestats d'optar per comprar productes que s'han fet amb
justícia, sense explotació, on les
dones i homes han cobrat el mateix, i els nens van a l'escola en
lloc de treballar, que el medi ambient es preserva i que els treballadors tenen una sèrie d'obligacions com revertir els seus beneficis
en el bé de la comunitat. Si ho

fan, estaran consumint comerç
just. A la Peixateria tot té la divisa
d'aquesta naturalesa.
Convé pensar-hi i fer una compra responsable amb el medi i
amb el món. Molts productes de
grans marques i multinacionals
provenen de països en desenvolupament i es fabriquen fent mal
a la gent productora i les seves
comunitats.
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El comerç "injust" fa més grans
les desigualtats. Optar per la Botiga
Solidària dona doncs, un component ètic en el nostre consum. I
incideixen en un canvi de paradigma en el nostre dia a dia.
A la Botiga Solidària hi ha productes de tota mena. El cafè, el
cacau, el te, les galetes o els sucres són productes clàssics que hi
trobem des dels seus inicis, quan
pràcticament només hi havia alimentació. La mel també és un dels
clàssics de la casa.
Actualment però hi ha de tot
des de roba, cosmètics ecològics,
artesania o complements com mocadors i bijuteria, articles de regal,
jocs i elements per a nens com
nines de Filipines, bosses, hamaques, marcs de fotos, tapissos. A
la Botiga Solidària no només hi
poden comprar els Reis, també
els amics invisibles i fora de dates
tots nosaltres, durant tot l'any.

Del Grup Tercer Món
La Botiga Solidària és de la
Fundació Grup Tercer Món
Mataró, sense ànim de lucre i té
més de 20 anys. La seva tasca va
més enllà de la botiga i l'espai de
la Peixateria. Fan xerrades divulgatives en centres escolars i també xerrades sobre realitats dels
països en desenvolupament.Als
responsables de la Botiga solidària els agradaria que, a la llarga,
el comerç just s'estengués i no
fes falta una botiga com aquesta.
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El Cafè solidari que porta
el nom de Mataró
El Cafè és un dels productes estrella que es poden comprar a la
Botiga Solidària, sobretot el Cafè Ciutat que produeixen 13 municipis de la província, cadascuna anomenant-lo amb el nom del
seu municipi i escollint de quin país productor volen comprar-lo.
Són els ajuntaments els que fan un pas en la compra ètica de
cafè i en promoure'l. El Cafè Ciutat sempre és procedent de
cooperatives de camperols dels països menys afavorits, organitzats de forma participativa per a obtenir preus més justos per
les seves collites, que els permetin millorar les seves condicions
de vida i decidir el seu propi desenvolupament. De la comarca
hi ha Cafè Mataró, Cabrils, Argentona i Calella. El de Mataró és
cafè d'aràbica provinent de Chiapas, a Mèxic.
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Una cooperativa europea de mobilitat sostenible
Som Mobilitat cofunda The Mobility Factory, una cooperativa que facilitarà la creació
de nous projectes de mobilitat elèctrica compartida a Europa
Emprenedoria: Redacció

El passat 18 de desembre es
va constituir a Brussel·les The
Mobility Factory (TMF), una cooperativa de segon grau de serveis tecnològics de mobilitat. Els
fundadors són un total de vuit
cooperatives de quatre països europeus, totes elles membres de
REScoop.eu, la Federació Europea
que agrupa més de 1.500 cooperatives d’energies renovables.
L’objectiu és compartir les eines
tecnològiques entre totes les entitats que formen part de REScoop.
eu i totes les noves cooperatives
de mobilitat que es creïn en un
futur. Actualment la plataforma
l’estan utilitzant cinc cooperatives
de mobilitat sostenible.
TMF, constituïda legalment com
a Societat Cooperativa Europea
(SCE) amb seu a Brussel·les, passa a ser la propietària de la plataforma informàtica que ja estan
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utilitzant i desenvolupant Som
Mobilitat i Partago.

El model Som Mobilitat
The Mobility Factory suposa un
canvi de paradigma, ja que serà
molt més fàcil crear una cooperativa per compartir vehicles elèctrics i accelerarà el naixement de
més cooperatives de mobilitat
sostenible arreu d’Europa.
La nova cooperativa de segon
grau neix amb un enfocament
clarament europeu i s’adhereix
als principis deﬁnits per l’Aliança
Cooperativa Internacional.
Els nou membres fundadors són:
Partago i Courant d’air (Bèlgica),
Som Mobilitat (Catalunya),
LochemEnergie, Cooperatieauto
i HET coöperatie (Països Baixos),
UrStrom i Energiegewinner
(Alemanya) i REScoop.eu (Europa).
Compartir serveis
L’objectiu a llarg termini és poder

compartir els serveis de mobilitat
elèctrica compartida entre tots els
socis, de tal manera que un soci de
Som Mobilitat pugui anar a Bèlgica
i llogar un cotxe de la cooperativa
Partago, per exemple.
Som Mobilitat ha treballat en
aquest projecte durant el darrer
any de forma intensiva i és membre del seu Consell Rector. TMF
sempre està oberta a incorporar
noves cooperatives o iniciatives
locals amb una estructura democràtica i participativa.

Acord signat per la mobilitat
elèctrica
Per altra banda, des del 15 de desembre tots els usuaris del carsharing de la cooperativa de mobilitat sostenible Som Mobilitat
tenen més fàcil carregar el cotxe
elèctric durant les seves reserves.
L’acord signat entre la cooperativa
i Electromaps, el primer buscador
de punts de recàrrega per a vehicles
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L'espai de l'economia social

Cabrils estrenarà punt
d'informació en cooperativisme i
economia social i solidària
el proper 8 de gener
Aquest punt va adreçat a tota la ciutadania, però estarà
especialitzat a acompanyar persones emprenedores i
nous projectes en format cooperatiu

le

Economia social: Redacció

elèctrics d’Espanya, recull tot un
seguit de mesures per promoure
i ajudar al desenvolupament de
la mobilitat elèctrica a Catalunya.
La incorporació del clauer
d’Electromaps en els vehicles de
Som Mobilitat és la primera d’un
conjunt d’accions que desenvoluparan els dos projectes al llarg
dels pròxims mesos. D’aquesta
manera, cada vegada que un soci
utilitzi un vehicle de Som Mobilitat
i desitgi carregar-lo durant la reserva serà tan senzill com apropar el clauer als PdR compatibles
amb Electromaps i procedir a la
recàrrega. El cost anirà a càrrec de
la cooperativa ja que el servei de
carsharing inclou totes les despeses (aparcament, neteja, electricitat, manteniment i assegurança).
Amb aquesta acció es facilita el
procés de recàrrega i el seu cobrament i permet oferir una experiència d’usuari més satisfactòria per
a empreses i particulars.
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L’equip de Coop Maresme, l’Ateneu Cooperatiu del Maresme, es
desplaçarà al nou punt habilitat
a Cabrils, per atendre les visites
concertades que tinguin dubtes
sobre tots els aspectes relacionats
amb la constitució i consolidació
d'iniciatives cooperatives o emmarcades en l'economia social
i solidària.
Aquesta iniciativa és fruit de
la col·laboració entre l'Ajuntament de Cabrils i Coop Maresme
que, dins dels seus objectius té el
d'apropar la sensibilització i l'assessorament de base cooperativa
dels municipis d'arreu de la comarca, potenciant la descentralització, creant xarxa i vertebrant
un moviment cooperatiu d'abast
comarcal. Per a fer-ho, el dispositiu de promoció de l’economia
social i solidària, busca crear i facilitar vincles entre cooperatives a
través d’acompanyaments personalitzats, de sessions informatives
per donar a conèixer l’economia
social i solidària, d’espais d’intercooperació per a les cooperatives

del territori i de la realització d’entrevistes a agents clau del territori
per elaborar la diagnosi de l’economia social i solidària del 2019
a la comarca.
El punt d'informació sobre cooperativisme i economia social i
solidària, s’estrenarà el proper 8
de gener i tindrà lloc cada primer
dimarts de mes, de 10 a 12 del matí
a l’Ajuntament de Cabrils, al Carrer
Domènec Carles, 1.
Actualment Coop Maresme
compta amb atenció a Argentona,
El Masnou, Palafolls, Sant Andreu
de Llavaneres i Tordera. Dia a dia,
Coop Maresme va incorporant
nous punts d'informació i d’atenció arreu de la comarca. Podeu
consultar el mapa actualitzat,
al web: www.coopmaresme.cat/
punts-dinformacio, enviar un mail
a info@coopmaresme.cat o bé podeu trucar al 681 66 14 51.
Informació de contacte
www.coopmaresme.cat
twitter.com/coopmaresme
facebook.com/coopmaresme
instagram.com/coopmaresme
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA

TREBALL
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza,
cuidado mayores. 677.345.006
SRA. RESPONSABLE BUSCA trabajo
interna. 698.394.928
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por
horas. 631.145.347

VENC ACCIÓ CENTRE Natació
Mataró. 150€. 659.851.143
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

CLASSES
PEDAGOGA MOLTA EXPERIÈNCIA.
Classes reforç, dificultats
aprenentatge, tècniques d'estudi.
Antònia 693.484.186

COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

PROFESSIONALS

ALQUILO, VENDO PARKING C/
Joan Fuster 68. Tel. 606.075.193
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
696.491.197.
EMPRESSA TEXTIL UBICADA a
Mataró, necessita dissenyadora
gràfica per a roba de dona
jove. Interessades truqueu al
630.535.845. Jesús
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 referèncias.
605.645.386
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza.
Referencias. 612.507.052
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza,
cuidado mayores. 632.592.337
FAIG ACOMPANYAMENTS en
centre sanitari i/o domicili. Carme
616.416.987
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA
mañanas, o por horas. 631.540.059
CHICO BUSCA TRABAJO
656.913.560
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havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

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
SE HACEN OJALES y se ponen
botones. Tel. 93.790.82.32
REFORMES DE LA LLAR al millor
preu. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES,
albañilería, electricidad, fontanería,
gas, pintura. Económico 670.232.977
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja.
Desembussos, fosses sèptiques,
neteges tècniques, de basses,
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
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
PINTOR, ESTUCADOR. 642.606.471
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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

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
REMIENDOS DE CARPINTERÍA,
cintas de persiana, etc... Servicio
rápido. 622.229.616
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS
VALEN

...i amb 10% de descompte!
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ENTRA A:

www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot
sortirà a la
REVISTA
I A INTERNET
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Econòmics

CRÉIXER
LES IDEES
FEM

CONTACTES

TÀCTIC.CAT MÉS QUE WEBS
www.TACTIC.CAT - 93 790 97 73
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TRAVESTY GUAPÍSIMA, FEMENINA.
Disponible. 674.425.543
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar
de encuentro.24h 689.843.590.
Piso privado
FABIOLA 22 AÑITOS. 698.427.483
NOVEDAD. RELLENITA LATINA.
Rubia 40 años. 603.605.991
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
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FACTORY
ALU
LA FÀBRICA DE LES FINESTRES

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

VENDA I MANIPULAT
DE XAPA D'ALUMINI

TUBS D'ALUMINI EN
DIVERSOS ACABATS
MIDES I COLORS

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

3’50€
IVA. inclòs

Massilla
acrílica
blanca

1’45€
IVA. inclòs

El seu magatzem de l’alumini
Alufactory posseeix un fort coneixement del sector de la fusteria d'alumini i tancaments fruit de la
seva dilatada experiència en el sector. Tot el nostre personal té una dilatada experiència tècnica i
l'adequada qualificació professional. Disposem de més de 2000 m² d'instal·lacions, tallers,
magatzem i oficines tècniques en una sola ubicació. Estudiem, desenvolupem i produïm tancaments
per a tot tipus de projectes, per a professionals, arquitectes, etc.

T. 93 756 05 05

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

C/ Riera d’Argentona 2, Pol. El Cros (Cabrera de Mar)
(Al costat benzinera del Cros, direc. Carrefour)
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El mataroní Joan
Pera, reconegut
amb el Premi Gaudí
d'Honor

Els Missatgers Reials arriben diumenge
Els emissaris dels Reis Mags tornaran a arribar per mar al Port i faran hores extres
els dies 2, 3 i 4 per recollir totes les cartes plenes de bons desitjos
Festes: Redacció

Aquest diumenge, al Port de Mataró. La cita és
coneguda i està subratllada a la majoria d'agendes
familiars. Arriben els Missatgers Reials i, tot i que no
són els Reis Mags, la il·lusió per rebre als emissaris
és quasi tanta com la de la Cavalcada. Ja fa anys
que els Missatgers van deixar l'helicòpter i el Parc
Central i prefereixen arribar a Mataró per mar. Ho
faran a bord del llaüt Sant Ramon a les 12.30h tot i
que de ben segur que les cues ja estaran formades
des d'estona abans.
L'espera, sovint impacient, de les famílies amb els
petits amb les cartes a les mans es farà més amena
gràcies a l'espectacle de tribut a Michael Jackson
i els Gospelsons, nostrats, quasi tan clàssics ja de
l'estampa del dia com els propis Missatgers. El Port
de Mataró i diferents establiments col·laboren en
aquesta activitat donant xocolata desfeta als assistents. No deixa de ser un al·licient més. L’escenari
on els missatgers rebran els menuts amb les cartes
plenes de desitjos enguany serà accessible a les cadires de rodes. No hi ha d'haver barreres entre petits
i els treballadors més il·lusionants de l'any.
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Els Missatgers Reials seguiran recollint les cartes
els dies 2, de 17 a 20 h, i 3 i 4 de gener d’11 a 13 h i de
17 a 20 h a la plaça de Santa Anna, on s’oferirà brou
calent i un taller de fanalets. També es faran activitats infantils, organitzades per la Unió de Botiguers i
l'Associació Veïns Mataró-Centre, com l’animació de
Jaume Barri, el dia 3 hi haurà jocs gegants durant tot
el dia, i el dia 4 es farà un taller d’automaquillatge.

Jaume Barri

Els dies 2, 3 i 4 a
Santa Anna, aquest
cantant d'animació
amenitzarà l'espera
Els Missatgers Reials també rebran les cartes a
diferents punts de la ciutat per posar-ho ben fàcil a
tothom: AV Cerdanyola, AV Cirera, AV La Llàntia, AV
El Palau, AV Via Europa, AV Vista Alegre, AV L’Havana
i Rodalies, AV Rocafonda, Les Esmandies Casal de
Barri, CC Molins, CC Pla d’en Boet, Mercat de la
plaça de Cuba i Pati de Can Marchal.
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Suprimeixen la presència d'animals
a la Cavalcada de Reis

La carrossa del tramvia portada per cavalls, en una Cavalcada

Arxiu

L'Ajuntament cedeix davant la petició de les entitats animalistes
i el tramvia portat per cavalls no sortirà el 5 de gener al carrer
Festes: Cugat Comas

A la Cavalcada no hi sortiran més
animals. Aquesta és la principal novetat del gran acte de rebuda dels
Reis i és una concessió a les entitats
animalistes de la ciutat que així ho
havien demanat. Núria Moreno,
regidora de Cultura, ho va argumentar amb aquestes paraules:
“Així som sensibles a la demanda
que ens van fer, que era treure la
tracció animal d'aquest acte”. Fins
l'any passat hi havia cavalls a la
carrossa històrica del tramvia i ases
que simulaven carregar carbó. El
càstig pels que es portin malament
anirà en vagoneta i el tramvia, en
ser una carrossa cedida a condició
que fos duta a l'estil tradicional,
no sortirà a la Cavalcada d'aquest
dissabte 5 de gener.
L'Ajuntament cedeix així davant
la demanda que, setmanes enrere,
van fer diferents entitats animalistes de la ciutat. El novembre passat
el PACMA, FAADA i SOS Animals
del Maresme es van reunir amb
l’Ajuntament de Mataró per demanar que no s’utilitzin animals
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en diferents actes festius i per explorar “alternatives ètiques que
respectin els drets dels animals”,
segons afirmaven en un comunicat. És de suposar, doncs, que
ara l'Ajuntament es fa seu l'argumentari segons el qual la presència
d'animals a la Cavalcada suposava
una vulneració d'aquests drets.

La demanda

El PACMA, FAADA i SOS
Animals del Maresme van
reunir-se amb l'Ajuntament per demanar el final
de la presència d'animals
a les festes

La resta de peticions
La petició de les entitats animalistes, expressada a la reunió,
anava més enllà de la Cavalcada i situa com a objectiu suprimir
la presència d'animals a actes com Les Santes, els Tres Tombs,
la Setmana Santa, la Romeria Rociera i la Fira de l’Arbre. El que
les entitats van traslladar és que se substitueixi els animals
vius "per activitats divulgatives" i que es paralitzi l’ús de diners
públics per al foment de tradicions que, asseguren “vulneren
el benestar animal i cosifiquen als animals” i que en la substitució dels animals en aquests actes s’opti “per la imaginació,
la creativitat i el talent dels ciutadans i ciutadanes de Mataró”.
Preguntada al respecte, la regidora Moreno assegura que "cadascun dels casos plantejats "s'estudiarà" segons les peticions
que rebin i "el context de cada acte" evitant comprometre's
automàticament a aplicar la retallada animal de la Cavalcada a la
resta de tradicions del calendari que són sota la lupa animalista.
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Joan Pera, Gaudí d'Honor 2019

Cedida

L'actor mataroní en una fotografia recent

"És un premi a gent de la meva generació que hem maldat per ser al teatre
i al cinema", assegura l'actor mataroní
Cultura: Redacció - ACN

La Junta directiva de l'Acadèmia del Cinema Català ha acordat distingir l'actor Joan Pera amb
el Premi Gaudí d’Honor-Miquel
Porter 2019, màxim reconeixement
del cinema català. Rebrà el guardó
honorífic en la cerimònia dels XI
Premis Gaudí, el 27 de gener de
2019 al Palau de Congressos de
Catalunya.
L'Acadèmia l'ha distingit pel seu
talent interpretatiu davant i darrere de les càmeres.

Un premi "molt gros"
“Rebre un premi a la vida d'un
actor és una anècdota de la teva
carrera, però el premi d'Honor és
una categoria i trobo que és molt
gros”, assegura el mataroní. Pera
va repetir en vàries ocasions que
no s'ho esperava i va recordar que
ha estat molt vinculat al cinema i a
la televisió, però que no ha tingut
una carrera cinematogràfica molt
llarga i gran.
“Potser és més un premi a una
trajectòria i a un treball perquè
sóc molt treballador”. L'Acadèmia
del Cinema Català ha explicat que
ha distingit Pera pel seu talent
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interpretatiu davant i darrere de
les càmeres.

Esforç de tota una vida
En qualsevol cas, apunta que és un
premi a gent com ell i a tota la seva
generació, als que s'han esforçat
i maldat tota la vida per arribar a
ser-hi “buscant espais al teatre, al
cinema i la televisió”. “Hi ha qui
no hi ha arribat i els hi dedico amb
ells”, afegeix. També considera que
el fet que ho donin a un personatge popular “vol dir que ho donen
també a tota la gent”. Pera també
dedica el guardó al públic.
L'actor ha explicat que pels de la
seva generació el cinema “era molt
precari”, centralista i n'hi havia
molt poc i eren sempre els mateixos. “No podies pensar que un
noi de Mataró arribés a fer una pellícula, era impensable”. Recorda
que va ser pioner en televisió i que
va inaugurar TV3, i va destacar que
per a ell fer una pel·lícula era una
cosa meravellosa i extraordinària.
El món dels doblatges
Pel que fa als doblatges, la primera pel·lícula que va doblar va
ser 'Els contes de Canterbury'
dirigida per Pier Paolo Pasolini i

mentre ho feia, recorda, pensava que hauria pogut actuar-hi ell.
“Estar en el doblatge ha sigut una
manera d'enganyar-me una mica
a mi mateix per no haver sigut un
grandíssim actor de cinema, però
els premis que han donat a Woody
Allen, a Mr Bean i a Jack Lemon...
no els tinc a casa a la vitrina, però
una petita part també podria ser
meva”, assegura.

11
Joan Pera es converteix
en l'onzè Gaudí d'Honor, un guardó que rep
el nom també de Miquel
Porter des del 2014.
Precedeixen a l'actor mataroní, per ordre cronològic de rebre el reconeixement, Jaime Camino,
Josep Maria Forn, Jordi
Dauder, Pere Portabella,
Montserrat Carulla,
Julieta Serrano, Ventura
Pons, Rosa Maria Sardà i
Josep Maria Pou i Mercè
Sampietro
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La trajectòria d'una vida
dedicada a l'actuació
Joan Pera porta més de 50 anys dedicant-se a
l'actuació, des del seu primer èxit amb l'obra teatral 'Historia del Zoo', d'Edward Albee, dirigit per
Hermann Bonnin, fins a treballs tan recents com
la pel·lícula per a televisió 'Vilafranca', nominada
enguany als Premis Gaudí, o el llargmetratge
'Yucatán', de Daniel Monzón, estrenada aquest
estiu. El 2015 Joan Pera va ser guardonat amb
la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. Pera ha
participat en sèries de televisió com 'Doctor
Caparrós, medicina general' i 'Doctor Caparrós,
metge de poble', que protagonitzava Joan Capri,
i que han quedat en la memòria dels catalans,
o 'La extraña pareja', en la qual formava una
parella professional amb Paco Morán.
Pera havia debutat professionalment als escenaris a meitat dels anys 60 amb 'Prohibido
suicidarse en primavera', d'Alejandro Casona, i
poc després va formar part de la Companyia
Adrià Gual. Actor oficial del Teatro Nacional de
Barcelona, durant dues temporades, va treballar
al Teatre Romea amb obres del nostre repertori
clàssic (Pitarra, Segarra i Rusiñol, entre d’altres).
El moment àlgid va ser 'Terra Baixa', amb Rosa
Maria Sardà.
Entre altres moltes interpretacions destaquen
'La mort', de Woody Allen; 'No et vesteixis per
sopar', de Marc Camoletti; 'Tiempo de espadas', de Jaime Salom, i 'Bala perduda', de Luis
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Elices. Ventura Pons va ser un nom important
a la seva carrera: al teatre, dirigint-lo en obres
com 'Bestiari', de Joan Oliver; 'Quant vas veure la mare per última vegada', de Christopher
Hampton, o 'Allò que tal vegada s’esdevingué',
de Joan Oliver. Posteriorment, en cinema amb
treballs a la gran pantalla com 'La revolta dels
ocells', 'Un geni amb l'aigua al coll', 'Forasters',
'Oh, quina joia!', 'Sabates grosses' o 'Miss Dalí'.
Després de 'Forasters', Pera ha interpretat personatges dramàtics a la pantalla en títols com
'Xtrems' (2009), d'Abel Folk i Joan Riedweg; '23
F: La película' (2011), de Chema de la Peña, on
interpretava a Santiago Carrillo; 'Transeúntes'
(2015), de Luis Aller, o la TV-Movie 'Pau, la força
d'un silenci' (2017), de Manuel Huerga, on donava
vida al músic Pau Casals.
Home de ràdio, mitjà on va començar com a
membre del quadre de Ràdio Teatre de Ràdio 4,
amb col·laboracions també a Ràdio Barcelona,
COM Ràdio i Catalunya Ràdio, la veu de Joan
Pera ha esdevingut icònica gràcies al doblatge,
després d'una primera prova fallida per a una
pel·lícula de James Bond. No seria mai la veu de
Sean Connery, però sí que va doblar puntualment
Jerry Lewis, Jack Lemmon o Matthew Broderick
a 'Juegos de guerra' i, fonamentalment, es va
convertir en l'alter ego de Rowan Atkinson (a 'Mr.
Bean' o a 'L'Escurçó Negre') i de Woody Allen, que
el va escollir personalment després de la mort de
Miguel Ángel Valdivieso.
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Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 29
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
22:00
22:30
23:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30

AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
LLEIDA 360
LA CONVERSA
DE TEE A GREEN
POESIA EN VIU
CAPITÀ GINGEBRE /
SET DIES
CREURE AVUI
AMBIT B30
GAUDEIX LA FESTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
TELÓ DE FONS
LLEIDA 360
CONCURS DE CASTELLS
DE TARRAGONA
AL DIA CAP DE SETMANA
CICLE JAJAJAZZ
Avui: Magalí Sare
OH LA LÀ!
ÀMBIT B30
CALIDOSCOPI
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT x CATALUNYA
CALIDOSCOPI
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT x CATALUNYA

Diumenge 30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:30
10:00

GAUDEIX LA FESTA
ÚLTIMA SESSIÓ
CREURE AVUI
SET DIES
CAMINANT x CATALUNYA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA

10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES
DE MONTSERRAT
12:30 ÚLTIMA SESSIÓ
13:30 CONCURS DE CASTELLS
DE TARRAGONA
20:30 PERSEGUITS I SALVATS
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 TREMOLORS: HISTÒRIES
DE LA BATALLA DE L’EBRE
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 TELÓ DE FONS
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 DE TEE A GREEN
2:00 CAM INANT x CATALUNYA
2:30 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
3:00 GAUDEIX LA FESTA
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GREEN
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 31
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
19:00
19:30
20:00
20:45
21:15
22:00
2:00

SET DIES
NOTÍCIES EN XARXA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
PROGRAMACIÓ INFANTIL
BEN TROBATS
DIUMENGE ESPORTS
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
GAUDEIX LA FESTA
PROGRAMACIÓ INFANTIL
DIBUIXOS ANIMATS
MATARÓ AL DIA
TELÓ DE FONS
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
CAMINANT x CATALUNYA
ESPECIAL CAP D’ANY
AL DIA BCN Nord-Maresme

2:30
4:30
5:30
6:00
6:30

EL MIRADOR
SET DIES
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
CAMINANT x CATALUNYA

Dimarts 1
7:00
8:00
9:00
10:00
13:15
13:30
14:30
18:00
19:00
19:30
20:00
20:45
22:00
22:45
1:30
4:30
5:00
6:00

CONNECTI.CAT
POESIA EN VIU
PROGRAMACIÓ INFANTIL
CONCURS NACIONAL DE
VESTITS DE PAPER
ESTUDI 3
PROGRAMACIÓ INFANTIL
DANSANEU
PROGRAMACIÓ INFANTIL
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT x CATALUNYA
DE TEE A GREEN
VILLANCICOS FLAMENCOS
COMTES. L’ORIGEN DE
CATALUNYA
OPERACAT. FALSTAFF
DANSANEU
CAMINANT x CATALUNYA
VILLANCICOS FLAMENCOS
SET DIES

Dimecres 2
7:00
7:30
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
19:00
19:30
20:00

PAISATGES ENCREUATS
TELÓ DE FONS
NOTÍCIES EN XARXA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
PROGRAMACIÓ INFANTIL
BEN TROBATS
SET DIES
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
PROGRAMACIÓ INFANTIL
MATARÓ AL DIA
LLEIDA 360
LA CONVERSA

20:45 MATARÓ AL DIA
21:15 LLEIDA 360
22:00 COMTES. L’ORIGEN DE
CATALUNYA
22:30 MATARÓ AL DIA
23:00 TELÓ DE FONS
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:00 LLEIDA 360
1:30 TELÓ DE FONS
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA
6:30 PAISATGES ENCREUATS

Dijous 3
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
14:00
14:30
15:00
17:00
18:00
19:00
19:30
20:00
20:45
21:15
22:00

BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
PROGRAMACIÓ INFANTIL
BEN TROBATS
MATARÓ AL DIA
LLEIDA 360
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
PROGRAMACIÓ INFANTIL
MATARÓ AL DIA
PAISATGES ENCREUATS
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
PAISATGES ENCREUATS
COMTES. L’ORIGEN DE
CATALUNYA
22:30 MATARÓ AL DIA
23:00 DE TEE A GREEN
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:00 PAISATGES ENCREUATS
1:30 DE TEE A GREEN
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR

4:30
5:00
5:30
6:00
6:30

DE TEE A GREEN
CALIDOSCOPI
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
CAMINANT x CATALUNYA

Divendres 4
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
14:00
14:30
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
19:30
20:00
20:45
21:15
22:00

BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
PROGRAMACIÓ INFANTIL
BEN TROBATS
MATARÓ AL DIA
PAISATGES ENCREUATS
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
ESPECIAL NADALES
PAISATGES ENCREUATS
ESTUDI 3
CREURE AVUI
MATARÓ AL DIA
TELÓ DE FONS
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
TELÓ DE FONS
COMTES. L’ORIGEN DE
CATALUNYA
22:45 CONCERT DE
Ju i els amics de les arts en el
mercat de música viva
0:30 MATARÓ AL DIA
1:00 TELÓ DE FONS
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 GAUDEIX LA FESTA
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA
6:30 LLEIDA 360

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

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

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:
ENCARNACIÓN RODON MORERA
Paraula invertida:

Adreça web del banner invertit:

MATARÓ

http://www.edent.cat/

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

Sents força atracció per algú però, a

Si tens fills, et mostraràs col·laborador

Et pots sentir una mica captiu de la

diferència d’altres vegades, ho portes

en qüestions relacionades amb els

família, com si un tema pendent no

en secret. Evita obsessionar-te i no et

estudis. És important el teu suport.

et deixes la llibertat d’emprendre el

precipitis. El sector laboral demana

Algú et parlarà de projectes laborals

teu camí. Valora si ets conscient de

la teva atenció.

per l'any vinent.

la teva participació.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

És probable que necessitis una des-

Assumptes materials et produeixen

Et pots sentir afortunat, perquè dar-

connexió de veritat. No arribis al límit.

inseguretat. La tristor no serà el teu

rerament has viscut alguna situació

Prioritza el que realment és impor-

millor company. Enfronta-ho de mane-

excepcional que t’ha fet recuperar

tant a la teva vida i no tinguis por de

ra objectiva i aprofita per planificar

l’esperança. Evita els malentesos i

prendre decisions.

millor l’any vinent.

deixa les coses ben clares.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Reps una injecció de positivitat. Si

Assumptes relacionats amb la co-

Necessites comunicar tantes co-

vens d’una etapa difícil, el teu ànim

munitat de veïns o amb el teu barri,

ses que no saps per on començar.

es pot trobar més equilibrat i aline-

poden demanar la teva atenció en

Discrimina el que és important, del

at amb els propòsits per l’any que

aquest moment. Planificar l’any nou

que no ho és. Aprofita la presència de

comença. Tot són etapes.

per escrit, et serà de gran ajut.

Mercuri al teu signe i mou-te.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

L’aspecte de Saturn amb Neptú, et

Gaudeixes del retir i de la solitud.

Pots topar-te amb un mur si pen-

convida a comunicar-te més efecti-

Cerques maneres de fer que el teu es-

ses que els altres entendran el teu

vament. Si filtres les paraules i t’ex-

pai sigui més confortable i on puguis

món. No tothom vibra en la mateixa

presses de manera més sensible, mi-

relaxar-te. Algunes coses comencen

freqüència. No és millor o pitjor, és

lloraran les teves relacions.

a canviar dins teu.

diferent. Tu fes el teu camí.

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

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

670 053 959
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Argentona

Sergi López i Eduard Farelo, els reis de la Sala
'El Chico de la última fila' de l'actor de Vilanova, guardonat amb un Premi Max,
és la gran cita de la nova temporada cultural a Argentona
Teatre: Argentona Comunicació

La Sala d'Argentona es prepara
per a uns primers mesos de 2019
amb propostes d'autèntic luxe dins
la temporada d'espectacles que
organitza la regidoria de Cultura
de l’Ajuntament d’Argentona. El
proper 17 de gener es posaran a la
venda les entrades i abonaments
per a les nou propostes que es veuran fins al mes de maig.
El calendari arrenca el dissabte 9
de febrer amb el concert de l'argentonina Carola Ortiz, que presentarà
el seu treball Spirala en format de
septet. Esmorza amb mi, finalista
als Premis Butaca 2018 i amb un
excel·lent repartiment que compta
amb Anna Alarcón, Andrés Herrera
o la Mima Riera, esdevindrà una
de les comèdies teatrals d’aquesta

Tot Argentona 1849.indd 2

temporada. Sergi López encapçala
la llista d’intèrprets a El chico de
la última fila. El text original, de
Juan Mayorga, va ser guardonat
amb un Premi Max.

El 'Fok' de Kepa Junkera
Tornant a les cites musicals, Kepa
Junkera presentarà el seu innovador treball Fok. El 23 de març arribarà una de les propostes que més
bona acollida rebrà de ben segur
pel públic general, amb l’espectacle Bona Gent, a càrrec de Quim
Masferrer, que els darrers anys
ha aconseguit un gran èxit amb
el programa de TV3 El Foraster.
Eduard Farelo interpretarà un ventall de personatges i emocions a
Una Ilíada, inspirada en la clàssica
obra d’Homer. La comèdia Ovelles,
protagonitzada per Biel Duran,

Albert Triola i Sara Espígul, o el
teatre dramàtic Aka (Also Known
As), premi Butaca 2018 al millor text
teatral, arrodoniran el potent cartell teatral de la programació de La
Sala per aquest hivern i primavera.
La nova programació de La Sala
també oferirà un destacat espai a
la dansa urbana amb l’espectacle Boomerang, que aglutina les
creacions de les companyies Aina
Lanas, The Jokerz i Agnés Sales &
Héctor Plaza.
La temporada de La Sala d'Argentona es completa amb les cites
familiars que arribaran de la mà de
Xarxa d’Argentona: l’espectacle de
clown Cösmix al febrer; La història
de La Berta i el seu Robot, explicada
a través de les titelles de la companyia Lazzigags, i el musical de
grans titelles Akäshia.
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Es reprenen les obres de la
Casa Puig i Cadafalch

Campanades i ball a
cobert per donar la
benvinguda al 2019

En les pròximes setmanes culminarà la fase de
recuperació de la façana original, amb treballs de
revestiment, fusteria i la restauració de pintures

Argentona consolida una
revetlla de Cap d'Any que
cada cop atrau més veïns

En les pròximes setmanes es reprendran les obres de rehabilitació
de la casa Puig i Cadafalch després
que aquest divendres s'aprovés
en el ple extraordinari de l'Ajuntament d'Argentona el contracte
menor per a la restauració de les
pintures descobertes al sostre de
la galeria, amb un pressupost que
supera els 14.000 euros.
A banda d'aquesta intervenció
sobre els elements pictòrics, també es completaran els treballs a
l'envoltant de la casa, amb els revestiments de la façana al jardí i
elements de fusteria del porxo.

Les futures fases
La llarga obra de rehabilitació
d'aquest edifici de titularitat municipal continuarà amb les fases
d'estructura i l'adequació interior, i
que es preveu afrontar durant l'any
2019. Restarà llavors l'actuació de
condicionament del jardí i també
la renovació de les instal·lacions
bàsiques.

La història de la casa
Situada a la Plaça de Vendre, l'immoble és una casa modernista
d'Argentona declarada bé cultural d'interès nacional. Va ser la casa
d'estiueig del conegut arquitecte
Josep Puig i Cadafalch. L'any 1897
Puig i Cadafalch va demanar el
permís per tal de realitzar la modificació de tres cases adjuntes
que havia adquirit al carrer de
Dolors Montserdà, on tenia prevista la seva residència temporal.
D'aquestes tres cases velles Puig
i Cadafalch en va fer una de sola
però va aprofitar les parets antigues, que no s'unien en angle recte
en cap racó.

Recuperada

La Casa Puig i Cadafalch
va estar abandonada fins
que el 2012 va passar a
mans municipals

Les campanades

Cedida

En pocs anys, Argentona ha consolidat una festa popular de Cap
d'Any amb la que es dona la benvinguda al carrer al canvi número.
La cita guanya requesta any a any i
té com a gran aliada una carpa de
grans dimensions amb climatització en la que tothom pot estar ben
calentet. Això sens dubte ajuda a
que la temperatura vagi pujant i la
gent s'animi a no parar de ballar.
La festa comença a tres quarts
de dotze de la nit, a la plaça de
l'Església amb unes campanades
que s'anuncien com a "sorprenents". Allà es rebrà el 2019 i tot
seguit hi haurà una rua fins a la
plaça Nova on a partir de les 00:30
hores, es convida a tots els veïns i
veïnes a gaudir d'una nit divertida
amb música d'èxits per a tots els
gustos i de totes les èpoques fins
ben entrada la matinada.

Gratuïta

La Casa Puig i Cadafalch d'Argentona
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Arxiu

Lògicament, la
revetlla popular és
totalment gratuïta
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Maresme
Cultura

Les platges maresmenques retrocedeixen 1,5 metres cada any

D.Ferrer

El Consell Comarcal reclama a l'Estat agilitzar
les actuacions protectores a tota la costa
Les mesures per estabilitzar les platges entre Premià i El Masnou
es podrien licitar el pròxim any
Medi Ambient: Redacció

El Ministeri de Medi Ambient
va anunciar l'any 2015 un projecte per estabilitzar les platges del
Maresme consistent en la reposició de sorra, combinat amb la
construcció de dics submarins i
espigons perpendiculars a la costa
per evitar el retrocés del litoral. Des
de llavors no s'havia fet cap actuació, però en una reunió recent del
Consell Comarcal del Maresme
amb representants del ministeri
es va anunciar que estava a punt

de licitar-se la primera fase dels
treballs, en el tram comprés entre
Premià de Mar i El Masnou. Des
de l'ens comarcal s'ha reclamat a
l'Estat que agilitzi l'aplicació d'actuacions protectores a la resta de
la comarca i que reconsideri les
solucions a aplicar a l'Alt Maresme.

"S'ha trencat el gel"
L'alcalde de Cabrera i membre de
la Comissió del Litoral del Consell
Comarcal del Maresme (CCM),
Jordi Mir, ha aplaudit el compromís del Ministeri amb les platges

L'Alt Maresme vol solucions
més naturals
Des del Consell Comarcal demanen als responsables de l'Estat
que es replantegin la part del projecte que afecta els municipis
de l'Alt Maresme, on en lloc de més espigons i aportacions de
sorra es voldrien impulsar "formules més naturals i sostenibles
de regeneració" en un tram on l'afectació per l'existència dels
ports és menor.
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de la comarca, malgrat que encara
no s'hagi pogut fixar un termini
concret per a l'execució dels treballs. “S'ha trencat el gel després de
quatre anys perduts”, explica Mir.

En fase de licitació
El responsable comarcal també
ha detallat que el Ministeri estaria
ja preparant la documentació per
poder licitar també pròximament
les següents fases del projecte de
protecció del litoral, que estava
xifrat en 52 milions –l'Estat s'havia compromès a posar 30 milions– per executar en un període
de quinze anys.

Els estudis demostren
una taxa de retrocés de
les platges del Maresme
d'1,5 metres a l'any
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Els terrenys de Can Colomer, on es projecta aquest nou gran equipament cultural

Cedida

Arenys de Munt tindrà un gran museu dissenyat
per l'arquitecte Frank Gehry
Es construirà a l'entorn de la Masia Can Colomer de la població
i inclourà 8.000 metres quadrats per acollir-hi exposicions
Arenys de Munt: Redacció - ACN

Arenys de Munt podria acollir
un centre museístic dissenyat
pel prestigiós arquitecte Frank
Gehry a l'entorn de la Masia Can
Colomer. Es tracta d'una iniciativa
de l'empresa NaturalmarcsBCN,
finançada per un inversor internacional, i que segons els seus
impulsors “exhibiria una part de
la col·lecció d'art privada de Lluís
Bassat”. Segons ha pogut saber
l'ACN, el nou edifici disposaria
de tres plantes amb un auditori,
un restaurant, i una superfície de

més de 8.000 metres quadrats per
allotjar la mostra permanent del
publicista i altres exposicions itinerants. L'alcalde de la localitat, Joan
Rabasseda, ha elogiat “l'ambiciós
projecte” que des del seu punt de
vista servirà per “posar Arenys de
Munt en el mapa”.
El nou centre museístic d'Arenys
de Munt és una iniciativa que sorgeix del maresmenc Marc Roig, veí
de la població i gerent de l'empresa
NaturalmarcsBCN. “Sempre he tingut passió per l'art i molta relació
amb persones destacades d'aquest
àmbit”, comenta l'emprenedor,

Tres plantes: restaurant,
auditori i museu
El nou edifici es dividiria en tres plantes. A la primera s'hi ubicaria
un restaurant i un auditori d'ús privat i públic, ja que s'arribaria a
un acord amb l'Ajuntament d'Arenys de Munt per gestionar-lo.
A la segona planta hi hauria el museu d'art contemporani amb
una mostra permanent amb obres de la col·lecció Carmen i
Lluís Bassat i també amb un espai per exposicions itinerants.
Pel que fa a la tercera planta, hi hauria les noves oficines de
NaturalmarcsBCN.
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que apunta que fa temps que treballa per aconseguir finançament
perquè aquest projecte esdevingui
una realitat.
Roig es mostra convençut que el
nou equipament és una oportunitat excel·lent per donar a conèixer
Arenys de Munt i Catalunya, i destaca la ubicació estratègica del futur
museu: “Estem entre Barcelona i
Girona, dues ciutats molt turístiques, però a més tenim la Roca del
Vallès a tocar, un municipi que rep
4,6 milions de visitants anuals, els
quals tenen un perfil similar al que
cerquem nosaltres”, comenta el
promotor, que afirma que disposa
dels “ingredients” bàsics per tirar
endavant la fita.
En aquest sentit, recorda que
un inversor estranger finançarà la
construcció de l'equipament que
dissenyarà el prestigiós arquitecte canadenc Frank Gehry. “És un
dels més importants i influents del
món, internacionalment conegut
per la seva arquitectura personal,
que incorpora noves formes i materials i és especialment sensible
amb el seu entorn”, comenta.
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Arnau Fadó,

La tercera generació Oca

Juntament amb altres amics formen part de l'organització de la festa de Cap d'Any

Cugat Comas

Ja fa 8 anys que Mataró gaudeix d'una festa popular
de Cap d'Any. L'Oca, que agafa les inicials d'Operació Cap d'Any, s'ha convertit en un referent per a
molts en les primeres hores de l'any que entra, i és
possible gràcies a desenes de voluntaris que cada
matinada de l'1 de gener treballen incansablement
mentre la resta gaudeix i balla. L'Oca també és una
associació cultural sense ànim de lucre que ha arribat,
aquest any, a la seva tercera generació de membres.
L'Arnau Fadó, de 20 anyets, és un dels joves de la
tropa que organitza el sarau d'aquest any i assegura
que "el que és important és que aquestes tradicions es mantinguin i que es faci relleu generacional
perquè les coses no deixin de funcionar". És amb
aquest ànim que en només tres anys ell i els seus
amics han passat d'apuntar-se per ser voluntaris a
comandar la festa. Una feina de setmanes, dividida
en comissions, que fa que alguns joves de Mataró
s'enfrontin a paperassa i gestions.
Aquest estudiant de filosofia, economia i política,
amant de la lectura i la música i la seva generació
es plantegen que la de Cap d'Any a Mataró sigui
una cita creixent. "Ens agradaria fer alguna cosa
diferent mantenint l'esperit de l'Oca, hem pensat a
introduir música en directe en properes edicions",
explica. Aquest any com a principal canvi hi haurà
un photocall amb el logotip de la festa perquè la
marca inundi les xarxes socials dels milers de persones que hi passaran.
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Daniel Ferrer

Fadó assegura que "aquest any hem tingut els veterans com a mentors però l'any que ve ja ens tocarà
espavilar-nos a nosaltres". Aquesta és la llei d'una
festa organitzada des del jovent per a tota la ciutat
en la que els nous oqueros han volgut involucrar
més a la ciutat: "hem sumat entitats i patrocinadors
i també entitats per al punt lila que hi haurà", explica. Assegura, a més, que li agradaria que no es fes
botellón però que no ho poden evitar: "hi ha gent
menor que no pot entrar a les discoteques i acabarà
venint i fent botellón". A l'Oca no els vendran alcohol.

"El nou Fadó"
L'Arnau és fill del tenor mataroní Josep Fadó i,
segurament, hi ha pòsit genètic en el fet que protagonitzés un excel·lent Màrius als 'Miserables' de
Sala Cabanyes quan mai abans havia fet d'actor.
"Em van proposar de presentar-m'hi perquè cantava
amb un grup i fins al dia abans no li vaig voler dir
al meu pare", explica. Qui el coneixia, sortia de la
Sala convençut que és "el nou Fadó".

Apunts
Defineix-te: Vital, constant, respectuós i alegre.
un llibre: 'El Viaje del profesor Caritat', d'Steven Lukes.
un referent: Els meus dos avis
un somni: Que quan me'n vagi d'aquest món hagi
aportat alguna cosa de profit per la que se'm recordi.
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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 dl), baño
y aseo, cocina fórmica, galería 12m2, conserv.,
balcón exterior. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 4516
T
Z. CERDANYOLA
ALTA:

PISO TOTALMENTE REFORMADO: Zona
tranquila, ascensor, 3 hab. (1 suite), baño
con ducha, salón 28m2 balcón, trastero
en terrado comun. (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
27/12/18 12:47
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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
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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
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45 anys ens avalen.
Serietat i eﬁcàcia
al millor preu.

MATARÓ - Cirera

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

115.000 €

PLANTA BAIXA AMB UN PATI SUPERIOR DE 15M2!
67m², 2 habit, 1 bany, cuina americ, saló-menjador, sòls parquet,
tanc. d’alumini, un passadís organitza les diferents parts, portes
fusta i tancaments d’alumini.!! T151450

MATARÓ - Havana

219.000 €

ÀTIC DÚPLEX MOLT ASSOLELLAT AMB 2 PLANTES!!
80m², 3 habit., 2 banys compl, cuina americana, saló-menjador,
balcó. Terrassa 25m². Sòls de gres, calefacció de fred i calor,
portes de fusta i finestres amb tancament d’alumini!! T150890

MATARÓ - Via Europa

307.545 €

PIS MOLT LLUMINÓS AMB TERRASSA DE 20M2!
104m², 3 habit., 2 banys, cuina office, saló-menjador, calefacció,
sòls marbre, bonica terrassa 20m². Zona comunitària amb piscina, portes fusta i tanc. alumini i terres de marbre!!! T 151440
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MATARÓ - Havana

625 €

PIS MOLT LLUMINÓS A POCS MINUTS DE LA PLATJA!
2n pis sense ascensor. 75m², 3 habitacions, 1 bany reformat,
cuina office, saló-menjador, tancaments d’alumini, etc... Immillorable situació amb tota mena de comerços i serveis!!T 110640

MATARÓ - Cerdanyola

750 €

PIS TOTALMENT REFORMAT MOLT ACOLLIDOR!!
70m², 3 habit., 1 bany tot reformat, cuina office, saló-menjador,
balcó, sòls de gres, calefacció amb radiadors, portes noves lacades de fusta i finestres amb tancam. d’alumini!! T 110663

MATARÓ - Pla d’en Boet

2.500 €

NAU INDUSTRIAL DE GRANS DIMENSIONS MOLT DIÀFANA!
Nau industrial 490m². Sortida fums. Terres ciment. Bany. És prou
gran com perquè surtin camions. Tanc. formigó armat i coberta
amb doble planxa metàl·lica. 4 pl. pàrquing exteriors!! T 701464
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