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2019 és any d'eleccions i el tauler de Mataró
es presenta amb més peces que mai
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DESTAQUEM AQUEST
IMMOBLE

¡PREU EXCEPCIONAL!
Ref. 12951 CENTRE/RONDES: ¡Ocasió!

ASSEQUIBLE

COMPRA A PREU DE LLOGUER!

Ref. 12918 Z. LLÀNTIA: Local 70m2 prop
CAP Llàntia. Sense columnes, bon estat.
Fàcil accés jto. carrer principal. 4.70 ample x 15 fons, alçada 2.50 mts. Apropiat
magatzem, taller confecció o guardar vehicles. Zona de fàcil aparcament!!

Ref. 12956 CENTRE-HAVANA: Zona tranquil·la, costat casc antic. Pis alt, de distribució quadrada i amb vistes. 2 dorm. dobl
(abans 3). Saló menjador de 24m2, cuina en
bon estat. Bany. Terres de parquet. Portes
de roure. A prop del mar!!

T

46.000€

F

Al costat ronda principal. 98m2 actualitzat
recentment. Vistes, bona orientació i sol.
3 dormitoris + despatx. Saló menjador, 2
balcons (anterior i posterior). Cuina office
restaurada. Galeria. Bany ampliat amb
banyera + dutxa hidrom. Calefacció. Zona
tranquil·la i ben comunicada!!

F

129.250€

169.000€

BONA COMPRA

IDEAL INVERSORS

AMB BONES VISTES

Ref. 12884 COSTAT CTRA. DE MATA: Habitatge de 95m2 alt amb ascensor. Perfecte
estat. 4 dormit. (2 dobles.) Saló menjador lluminós amb gran balcó assolellat. Gran cuina
office ampliada i exterior. Bany+lavabo. Excel·lent oportunitat per trasllat!!!

Ref. 12886 ZONA CIRERA: Bon pis de 1/2
alçada molt exterior en zona tranquil·la. Està
impecable sense necessitat de reformes. 2
dormit. Saló menjador lluminós. Cuina equip.
Bany complet. Calefacció. Traster. Zona comunitària. Aparcament opcional.

Ref. 12954 Z. ROCABLANCA: Bon pis davant plaça i vistes al mar, 90m2, pocs veïns
i ascensor. Zona ben comunicada. 3 habit.
(eren 4). Saló menjador. Balcó / terrasseta.
Cuina equip. Bany reformat. Calefacció. A/
Cond. Aparcament opcional!!

E

137.950€

E

149.000€

T

194.000€

COSTAT DEL MAR!

¡ATENCIÓ A AQUEST IMMOBLE!

¡DIFÍCILMENT COMPARABLE!

Ref. 12925 CENTRE / ZONA MARÍTIMA:
Pis de recent construcció, 86m2 impecable. 3 dormitoris exteriors. Saló menjador
grans finestrals. Cuina office equipada. 2
banys (1 suite). Terres parquet. Calefacció.
Aparcament + traster inclòs!!

Ref. 12955 Z. EIXAMPLE: Habitatge amb
excel·lents qualitats. 117m2. 4 dor. (2 dobl),
Saló 26m2 indep. Balcó/terrasseta. Sol. Cuina off. equip. Galeria. 2 banys (1 suite). Calef.
terres parquet / porcellànic. A / C conductes.
Park + Traster. Lliurament retardat.

Ref. 12873 ARENYS DE MAR: Casa unifamiliar a 4 vents, parc. de 760m2 plana, 1
planta. Entorn tranquil. Vistes. Bonic jardí,
solàrium, barbacoa, aparcament vehicles,
cobert. 4 dormitoris. Excel·lents característiques al costat del mar.

E

243.000€

T

299.000€

T

368.000€

VOL VENDRE EL SEU PIS?
truquin’ns sense cap compromís
Li oferim una solució a mida, en 24h.
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CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions

Preus des de

499.000 €
Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2
Parcel·les de 200 a 550m2

A 20 minuts de Barcelona
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A 2 minuts de Mataró Park

7/5/18 15:19

www.maresmed.com

comercial@maresmed.com
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Davant de tot
La platja
Opinió: Cugat Comas

Tot i que és probable que el sindicat nacional de fredolics arrufi
el nas quan ho llegeixi, ja som a meitat de gener i aquí no ha fet ni
gota de fred. El comentari, digne de vermut de cap de setmana entre
familiars, ve a tomb que de moment l'hivern ha fet omissió absoluta
del seu ADN i l'anticicló ens ha obsequiat una bonança realment
estranya. L'àvia em deia dies abans que per Nadal no, però que ja
veuria que per Reis sempre feia fred, però ni així. Mires el temps i
arribes a creure que aquella A gegantina realment està impertèrrita allà sobre com a jerarca anticiclònica de la mateixa manera que
molta gent deu creure que un xic més enllà d'Andalusia hi ha un
requadre amb les Canàries a dins.
Ve a tomb la fotesa de dir que no fa fred perquè, aprofitant-ho, vaig
fer cap a la platja nostrada en un d'aquells parèntesis de l'ordre nadalenc establert. I l'escenari trobat concorda amb el que em comentaven, també, uns assistents assidus a baix a mar. I és que la platja
sembla deixada. Molt deixada.
A l'hivern els serveis de neteja no pentinen la zona i els amos dels
gossos prenen la sorra per gran esplanada "pipicanera" mentre s'acaben la cigarreta. No cal ser la Fletcher per, en una passejada, veure
restes de "botellón", brossa, menjar i restes de fumadors.
No sóc massa llepa-fils de la netedat però és evident que qui passegés
anant o tornant, digerint o vagant s'enduia la sensació que tenim tot
l'espai del Passeig Marítim en temporada baixa i que, precisament,
és un espai d'ús intensiu en aquestes setmanes entre esportistes,
gastrònoms o famílies.
Suposo que és més fàcil que el fred ens reclogui que no que entre
tots deixem d'embrutar i de netejar la platja. Ja m'ho diuen els de
fora que a Mataró no valorem la platja que tenim. La raó que tenen!

CAVALCADA
APLAUDIT: Un any més va ser l'acte més massiu del calendari amb
desenes de milers de mataronins
rebent als Reis Mags. Un acte ben
especial i sempre màgic.

REBAIXES DESVIRTUADES
CASTIGAT: Un any més, el calendari i la liberalització han tret impacte a la temporada de descomptes,
denuncien els propis comerciants.
S'ha perdut l'encant que tenien?

L’ENQUESTA

Fas bons propòsits
a inici d'any?
44,4% Sí
33,3% No
22,2% Només algun any

LA PREGUNTA

Estàs a favor de suprimir
la presència d'animals a les
festes?
VOTA L'ENQUESTA A:
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Les portades

Foto antiga

El Monumental, nou de trinca

De fa 25 anys

L'1 de gener de 1950 es va
inaugurar a Mataró el Teatro
Monumental que, a banda del
nom i la ubicació, ben poca cosa
té a veure amb l'actual que és la
rehabilitació del de la fotografia,
als anys 80. El Monumental va ser
construït després que un incendi
acabés amb el seu antecedent al
mateix lloc, que tot i que es deia
també Monumental tothom anomenava segons el seu anterior

nom 'El Bosque'. De fet, encara
hi ha gent a Mataró que de forma
comuna anomena l'actual teatre com 'El Bosque'. Es dona la
circumstància que, en aquesta
mateixa cantonada de la Riera fàcilment reconeixible amb la fotografia, aquell 1950 el Monumental
quedava "lluny" de bona part de
mataronins, pels quals la part alta
de la Riera era una zona molt del
rodal de la ciutat.

De fa 15 anys
ANY XXXIII

De l’11 al 16 de gener de 2014
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NÚMERO 1609

Mataró dedica el 2014 a treballar amb les entitats amb un
motiu de referència comú cada mes
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De fa 5 anys
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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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Municipals 2019: comença la partida
El compte enrere pel 26 de maig ja ha arrencat però la influència del context general
seguirà marcant la precampanya electoral mataronina
Política: Cugat Comas

Passada la ressaca festiva, l'any
polític ja és aquí. El tauler està
preparat i bona part de les peces
ja tenen rostre conegut. Mataró
compta els dies que falten perquè

Obertura 1-2 muncipals.indd 2

el diumenge 26 de maig hi hagi
eleccions amb la finalitat d'escollir
el proper Saló de Sessions d'on ha
de sortir el pròxim alcalde i govern
municipal. L'actual legislatura es
dona ja per amortida i amb bona
lògica estem més en precampanya

que no pas en altra cosa. Cal defugir aquell tòpic que diu que la
precampanya és aquell període
que va d'unes eleccions a les altres.
Amb l'actual escenari polític i
l'efervescència derivada de la tardor del 2017 es pot ben dir que fins

09/01/2019 16:33
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ara, pràcticament, no s'ha pensat en clau local. S'ha jugat amb
altres normes i a altres jocs però
els escacs municipals –sempre els
més rupestres– han estat desplaçats. Era estrany, per exemple, que
fins fa poques setmanes només es
coneguessin tres dels possibles
candidats. En qüestió de poques
setmanes s'han desvetllat més peces. I la temàtica electoral serà
preponderant a partir d'ara.

Superdiumenge electoral
“No seran unes municipals com les
altres, vindran molt marcades pel
context dels últims temps i per la
coincidència amb les europees”.
La frase la deia dilluns la presidenta d'ERC a Mataró però és una
màxima evident a tots els despatxos i laboratoris dels partits locals.
La coincidència el 26-M amb els
comicis al Parlament Europeu –i
potser, fins i tot, amb unes hipotètiques generals– poden canviar
l'escenografia de la partida mataronina. Serà un "superdiumenge".
Només així s'entén, per exemple, que Ciutadans encara no hagi
nomenat cap de llista quan són
l'últim partit de guanyar unes
eleccions a Mataró o que el Partit
Popular encara no hagi confirmat
a José Manuel López, altre cop, de
referent. També està per veure si
tindrà recorregut el moviment de
primàries independentistes, que
compta amb un grup reduït, però
fervent, d'impulsors.

Obertura 1-2 muncipals.indd 3

Moltes variables
El joc d'escacs de les municipals
mataronines té peces clares i altres
caselles que són dubte. Els socialistes, amb Bote, voldran mantenir la corona i, com el rei del joc,
confien en la seva capacitat de
moviment curt. Han treballat el
tauler durant tot el mandat. Qui
és la Reina dels escacs locals és
més dubtós. Junts per Mataró juga
amb Míriam Nogueras fins que es
demostri el contrari i la líder més
puigdemonista del PdCat té una
projecció mediàtica supramunicipal indiscutible.
Qui també pot voler la llibertat
de moviments de la Reina és una
ERC que està més que confiada
d'una victòria històrica. I republicana, clar. Confia en el bon moment de la seva marca.
La CUP, mentrestant, persevera i
confia en pescar descontents amb
la bicefàlia governant del procés
independentista.
Al flanc de les esquerres, Morón
anirà sola, amb Volem-Som
Alternativa, mirant de queixalar

espai als comuns que en temps
de descompte han confiat en Sergi
Morales per intentar ser peça major. L'espai polític de les esquerres és històricament de poc més
que peons.
Al flanc constitucionalista, o com
se li hagi de dir, Vox ja ha anunciat
que es presentarà i Ciutadans va
entrar en diagonal, amb tres regidors, fa quatre anys. En espera de
líder, la diagonal de l'alfil seguirà
sent cosa seva i d'un PP local molt
còmode amb el viratge del partit
a nivell estatal. PxC seguirà confiant en Lora i tot el sector voldria
remenar les cireres del que va suposar l'èxit de les mobilitzacions
de 'Mataró es queda a Espanya'.
El joc, en tot l'àmbit, serà el de la
torre: unidireccional i sense límits.
A tot això hi ha la influència del
context general sobre l'escenari
municipal. D'aquí al 26 de maig
haurà mutat el debat públic i el
judici de l'1-O, els pressupostos
generals o el procés de blanquejar
Vox hauran evolucionat. No serà
una partida fàcil.

09/01/2019 16:33

Ciutat

Carme Polvillo, cap de llista
de la CUP

Foto de família dels sis primers a la llista de la CUP

Sergi Morales,
número 1 dels
comuns

D.Ferrer

La seguiran Juli Cuéllar, Marc Ràmia, Laura Navarro,
Toni Guirao i Maria Barba
La CUP ja té cap de llista per
les eleccions municipals del 26
de maig de 2019: Carme Polvillo,
actual número dos, regidora del
grup municipal a l’Ajuntament
des de 2015 i professora d’escola
d’adults. L'intercanvi es produeix
amb Juli Cuéllar, actual número
u de la llista i que ara passarà a
número dos. És la primera vegada que la formació presenta una
dona com a candidata a l’alcaldia.
Segons Polvillo, l’objectiu és oferir “un model de ciutat al servei
de les persones i no del capital”.

Amb aquesta premissa la formació
presenta una candidatura pròpia i
de caràcter “feminista, ecologista,
d’esquerres i independentista”.
La CUP assegura que no es limitarà a fer oposició i s’ha mostrat oberta a sumar amb Junts
per Mataró (la marca electoral
del PdCat a la ciutat) i ERC. De
fet, la formació es planteja entrar
al govern municipal “si aquest es
configura en clau sobiranista i d’esquerres”. El que calgui, segons els
portaveus, per “fer fora” el PSC de
l’alcaldia.

Sergi Morales en un imatge d'arxiu

És l'únic candidat a les
primàries de Mataró en
Comú Podem, suma 100
avals i vol liderar un govern
d'esquerres
Sergi Morales serà l'alcaldable
de Catalunya En Comú - Podem.
Aquest mataroní de 39 anys, expresident d'ICV de Mataró entre
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ERC apunta l'alcaldia:
"Som l'única opció de canvi"
els anys 2007 i 2012, ha rebut l'aval
de més d'un centenar de membres
dels comuns a la ciutat i és l'únic
candidat i, per tant, virtual guanyador seguir del procés de primàries
que dictamini qui serà el cap de
llista de la coalició d'esquerres a les
municipals del 26 de maig.
El mateix Morales assegurava la
setmana passada en una nota penjada a les xarxes socials que pren la
decisió per postular-se per “construir una candidatura de consens,
que representi a la gent comuna
i que tingui capacitat de liderar
un govern d’esquerres a la nostra
estimada ciutat”.
Morales ha desenvolupat la seva
carrera professional en l’àmbit de
les cooperatives, principalment
en l’àmbit financer i de gestió.
Vinculat als moviments veïnals i
associatius de la ciutat, també ha
estat durant molt anys membre
actiu de diferents entitats d’educació en el lleure de la ciutat, i impulsor de diverses iniciatives en
l’àmbit juvenil i cultural a Mataró.
Participa activament amb les festes
de barri deAAFF
Cirera.
PArticular homs tot

Anna Salicrú i Francesc Teixidó en la presentació de la precampanya

C.C.

Asseguren que tenen "dades i sensacions" que han de
fer que Francesc Teixidó sigui "l'Alcalde de tothom"
ERC trepitja fort. La formació
apunta alt, està segura d'aspirar per primera vegada des de la
Segona República a l'alcaldia de
la ciutat i ja ha llençat la precampanya perquè Francesc Teixidó
sigui el que l'eslògan republicà
proclama: "l'Alcalde de tothom".
“Estem en condicions de competir per l'alcaldia i som l’única alternativa real de canvi a Mataró”,
va assegurar en la presentació de
la campanya el candidat a batlle.
L'optimisme republicà es basa
“en el bon 1moment
de la
marca
mataro.pdf
17/7/18
17:26

ERC a nivell nacional i a dades i
sensacions a nivell de Mataró”,
apunta Salicrú. És a escala local
que els republicans es volen presentar com garants d'un canvi en
una ciutat que segons els republicans ha quedat enrere i ha perdut
capitalitat.

Crítica al govern actual
Francesc Teixidó assegura que
“l'actual govern ha treballat sense rumb i per inèrcia i ha estat més
el govern d'un partit que no pas
d'una ciutat”.
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Nous
Propòsits
Aquest any sí!
Cada any nou, milions de persones es
proposen iniciar algun canvi en les seves
vides
Millorar professionalment, sentir-se millor,
perdre pes, trobar l’amor, saber aprofitar millor
el temps i gaudir més de la família acostumen
a ser alguns dels propòsits més comuns. Per
aconseguir les metes fixades és elemental que
l’individu busqui la seva veritable motivació.
Tanmateix, s’ha de saber si aconseguir aquest
objectiu és important o superficial i preguntar-se com ens sentirem si no ho aconseguim i si
no fem res per començar a fer-ho realitat. Per als
reptes considerats inabastables, el més recomanable és dividir-los en objectius més petits que
ajudin a anar aconseguint-los pas a pas.
Gran part dels canvis que es proposen no donen
resultats, i la persona acostuma a pensar que
no té cap responsabilitat en el fet de no aconseguir-ho, però per abastar els reptes cal prendre
consciència de la responsabilitat d’un mateix.

ESPECIAL NOUS PROPÒSITS 1851.indd 2
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Nous Propòsits

Regularitza i normalitza el
fer esport

Fixa en el teu horari la pràctica esportiva i
mira de no fallar

INTENTA ESTABLIR
UNA NOVA RUTINA!

Si ets de les que vas dir a la teva colla, just després
de les Campanades, que "aquest any faré esport" i
la majoria va somriure deu ser, segurament, perquè
no creuen que vagi de veres. Millor. Així els sorprendrem. Fer esport de forma regular és la cosa més recomanable del món. Moviment, salut, millora. Però
ho hem de fer amb seny!

et farà sentir millor quan contemplis aquest paisatge
tan maco que ens envolta. Aprofita per mirar el mar,
el cel, i respira fondo. Impregna’t d’aquesta meravella que és la nostra costa i recorda que “cada pas
ens acosta més al nostre objectiu.”

Si no pots anar al gimnàs, comença per caminar 15
minuts al dia. Augmenta 5 minuts cada tres dies. Al
cap de 15 dies ja caminaràs 40 minuts, que estarà
molt bé; i això, a part d’ajudar-te a eliminar líquids,

Vivim on vivim, abocats al millor mar del
món i amb la muntanya ben a prop.
Aprofita el Passeig Marítim per fer esport i,
sinó, trepa als primers turons!

ESPECIAL NOUS PROPÒSITS 1851.indd 4

Aprofita el mar
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Nous Propòsits

Per què no ens n'hem sortit fins ara?
AQUEST ANY, ELS NOUS
PROPÒSITS SÍ QUE ELS
ACONSEGUIREM!

Ets de les que es fa nous propòsits cada Cap d'Any i no et resulta?
Pensa per què. I aquest any, canviem-ho!
Abandonar els objectius marcats i no acabar per canviar els hàbits que comporten aquells propòsits
que ens vam establir és la cosa més normal del món. Si identifiquem el perquè vam fallar, serà el primer
pas perquè no es repeteixi.
Les principals raons per les quals
una persona no abasta els seus
objectius són:
• Moltes vegades viu la vida però
s’oblida de fixar-se un rumb.
• Té un objectiu però no actua per
abastar-lo.
• Té un objectiu i actua, però davant un petit problema abandona.
• Té poca motivació o energia.
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Segueix-nos a facebook!
@ustrellgarciaclinicadental
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Nous Propòsits

Després de les festes
tenim un problema!
Deixar de fumar, fer esport, aprimar-se...
Això està molt bé, però només quan no
es converteix en una obsessió
Si volem fer-ho bé i sortir-ne d’una manera positiva ens hem de marcar unes pautes a seguir.
Aprimar-se és una de les nostres grans preocupacions. Som capaços de fer bestieses per poder treure’ns aquests quilos que ens molesten. Recorrem a
dietes verdaderament terrorífiques i fins i tot som
capaços de no menjar quasi res per aconseguir-ho.
Ens apuntem al gimnàs i ens exigim tant que al cap
de 10 o 15 dies estem tan desmotivats que no podem més i així tornem a començar. Però si seguim
aquestes pautes, ho aconseguirem.

Calma
No vulguis anar ràpid; les presses no t’ajudaran (els
quilos que es perden ràpidament tornen igual de ràpid). Apunta en un paper tot el que menges i beus,
no et deixis res, recorda el més insignificant; aquest
caramel, els dos terrossos de sucre al cafè... Després
observa la llista i treu els sucres, dolços i pastisseria.
Salut
Tenim molta sort de poder gaudir de la dieta mediterrània; és variada, plena de nutrients i
ens ajuda a estar sans i guapes/os. Menja de tot:

ESPECIAL NOUS PROPÒSITS 1851.indd 8

peix, carn, llegums, hidrats de carboni; però recorda
que el més important és no passar-se amb la quantitat. Si vols aprimar-te has de reduir les calories i
augmentar l’activitat diària, però fes-ho amb seny.

Seny
Consulta especialistes del tema; tens personal mèdic,
endocrinòleg, nutricionista, terapeuta que t’ajudaran
confeccionant una dieta personalitzada, que conjuntament amb drenatges limfàtics, massatges reductors
i tractaments específics d’aprimament aconseguiran
que els teus propòsits siguin una realitat.

09/01/2019 18:46
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Nous Propòsits

Atenció: treure's el carnet serà més difícil!

A partir de l'estiu entraran en vigor els
canvis aprovats per Trànsit
Treure’s el carnet de conduir serà més difícil a partir
d'aquest estiu. La Direcció General de Trànsit està
preparant una revolució de l’actual sistema d’exàmens pràctics i teòrics per tenir el permís de conduir.
La reforma del reglament, que recull altres canvis,
està previst que entri en vigor a partir de l’1 de juliol.
A partir d’ara tothom haurà de fer un mínim de
vuit hores de classes teòriques de manera obligatòria. Pel que fa a l’examen teòric, serà més difícil
aprovar perquè es podran fer menys errors. Es rebaixen del 20% al 10% el nombre d’errors que es
podran cometre.
També hi haurà canvis en l’examen pràctic. La nova
normativa estableix terminis mínims de convocatòries

ESPECIAL NOUS PROPÒSITS 1851.indd 10

CORRE A
L'AUTOESCOLA!
entre una convocatòria i una altra. Així, quan l’aspirant no superi la prova hauran de passar un mínim
de 15 dies entre la primera i la segona convocatòria. Un termini que passarà a ser de 30 dies entre la
segona i la tercera convocatòria. A més, per cada
vegada que l’alumne suspengui, haurà de fer un
mínim de cinc classes pràctiques abans de tornar
a pujar a examen.

Presencial
A partir del juliol els alumnes hauran de
passar una formació obligatòria presencial
de 8 hores

09/01/2019 18:46
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Nous Propòsits

Aprendre idiomes: molt més
que un requisit laboral

El coneixement d'idiomes és, cada vegada, un dels
principals filtres per accedir a un lloc de treball

la capacitació
idiomàtica és clau!

Actualment, dominar una o diverses llengües estrangeres és un requisit gairebé imprescindible en
moltes ofertes de feina.

tècnica en un altre idioma, contactar amb clients o
proveïdors estrangers o participar en algun projecte internacional.

Si millores les teves competències en aquest sentit, tindràs més oportunitats per accedir al mercat
de treball.

Les competències en una llengua estrangera et permetran desenvolupar amb èxit les teves tasques.

A més, amb el domini d'idiomes et resultarà més
fàcil avançar en la teva carrera professional. En la
teva feina del dia a dia pots trobar-te diferents situacions que requereixin el coneixement d'una llengua estrangera, com haver de revisar documentació

ESPECIAL NOUS PROPÒSITS 1851.indd 12

No només anglès!
Si ja domines l'anglès, altres idiomes com
l'alemany o en xinès poden ser-te de gran
utilitat
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Promoció vàli

da fins al 31

piscina olímpica (50m)
exterior climatitzada
zona relax i solàrium amb
accés directe a la platja
2 piscines 25m cobertes
i piscina d’esbarjo exterior

CNM_Anunci_FESTESOCI_gen2019.indd 1

de gener

activitats dirigides
zumba, ciclo-indoor, pilates, ioga,
aiguagim, circuit tàbata, estiraments, GAC, TTC, tonificació, circuit sènior...

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

pista poliesportiva, sauna,
esquaix, pavelló...
grup de tècnica
de runnning
natació embarassades
i postpart
9/1/19 13:10

Publireportatge

Doctor Molina, Director Mèdic d'ITC

Cedida

Solucions per la caiguda de cabell
ITC Medical és un centre mèdic especialitzat en tractar l’alopècia mitjançant
el trasplantament capil·lar
Salut: Redacció

Estàs preocupat per la caiguda
de cabells? Para atenció, que la
cosa pot tenir solució. ITC Medical
és un centre mèdic especialitzat en

Tot publi ITC.indd 2

donar solucions a la caiguda dels
cabells i tractar l’alopècia mitjançant el trasplantament capil·lar.
L’alopècia o calvície és la pèrdua
progressiva de cabells sense possibilitat que aquests tornin a sortir.
Tot i que és més comú a la regió

del cuir pilós, pot afectar també
les celles, pestanyes o barba.

Les causes són diverses:
• Herència: el codi genètic determina si tindrem calvície o no. Si
tenim un familiar directe (pare o

09/01/2019 15:55
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avi) amb alopècia, és molt probable que en seguim el mateix patró.
• Factor hormonal: els andrògens
(testosterona) són els responsables
d’alterar el cicle capil·lar i produir
una pèrdua prematura dels cabells.
• L’edat, estrès, alimentació, postpart, hipotiroïdisme, anèmia…
poden donar lloc a una caiguda
accelerada dels cabells.
L’alopècia androgenètica és la més
comuna. S’inicia a partir dels 18
anys i afecta el 50% dels homes de
50 anys. És hereditària. Comença
a la zona de les entrades i zona
superior del cap, després clarejarà
el vèrtex o “coronilla”, respectant
la part posterior i lateral del cap.

Tractaments per l’alopècia
Els tractaments mèdics serveixen per a revitalitzar el fol·licle
en una caiguda de cabells controlada, o com a complement del

Tot publi ITC.indd 3

Transplantament capilar
És el tractament gold standard per a l’alopècia establerta. La
tècnica FUE (Follicular Unit Extraction) es considera la més innovadora i avançada: consisteix en extreure les unitats fol·liculars
una a una de la zona donant (zona posterior i lateral del cap)
sense deixar cicatrius; i després s’implanten amb cura a la zona
de calvície. Es realitza amb anestèsia local i de forma ambulatòria, aconseguint resultats molt naturals i estables en el temps.

trasplantament. Destaquem:
• PRP (plasma ric en plaquetes):
frena la caiguda i potencia la regeneració dels cabells.

• Carboxiteràpia: incrementa el
creixement dels cabells i el gruix.
• Fórmules magistrals amb minoxidil com a principi actiu.
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Agenda
Guia cultural

DAVID PASTOR,
DIJOUS DE JAZZ AL CLAP
Dijous

17

de gener
21.30 h //
Sala Clap (c. Serra i Moret,
6. Mataró) //
Anticipada + sopar: 12 €.
Taquilla: 5 €.

L

a programació JazzClap enceta el 2019 amb un convidat
de luxe: David Pastor. El valencià
és un dels principals trompetistes
de l’estat espanyol i té una carrera ben polifacètica que inclou
des de jazz fins al rock passant per la música clàssica.
La
a cita mensual consisteix
en una Jam Session amb un
referent del gènere jazz com a
convidat. L’ambient íntim de la
sala, la qualitat musical i el menú
preparat especialment per a cada
ocasió, fan de la JazzClap
un esdeveniment perfecte
per la nit de dijous.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

TEATRE I DANSA //

Discconcert: Taller

MÚSICA //

Diumenge 13 gener / De 17 a 20
h / Sala Clap (c. Serra i Moret,
6. Mataró) / Aportació solidària:
5 € (amb l'associació Entramat)
Sessió de discoteca amb DJ Pulpi
i taller de zumba. Activitat organitzada per l'associació Entramat
i dirigit a persones amb diversitat
funcional.

'Ossos'

Big Band Jazz Maresme &
Erwyn Seerutton

Concert de música de cambra

'Els Pastorets de Mataró'

Diumenge 13 gener / 19 h / Teatre
Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Taq.: 18 €. Ant.: 14 €.
La Big Band Jazz Maresme fa el seu
tradicional concert convidant un
emblemàtic cantant i artista polifacètic que ens proposa un viatge
des del gòspel passant pel jazz, el
blues, el pop... fins als nostres dies.

Diumenge 13 gener / 19 h / Sala
Roser Carrau - Espai Cultural Can
Bisa (C. Montserrat, 8. Vilassar
de Mar) / Preu: 9 €.
Concert de música clàssica,
amb obres de Telemann, Haydn
i Mozart, a càrrec de l’Orquestra
de Cambra Sant Cugat i Inés Issel
Burzyñska al violí.

Dies 12 i 13 gener / Ds. 19 h i Dg.
17 h / Sala Cabanyes (La Riera,
110. Mataró) / 16-18€. També: 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.

Garrivern 2019
Divendres 11 gener / 23 h / Espai
Cal Guardià (Argentona)
Nit de música amb els grups
Simbiosi, Senyor Oca i PD
Badabronx.
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Divendres 11 gener / 21 h / La
Sala d'Argentona (Pl. Nova, 14.
Argentona) / Anticipada: 10 €.
Taquilla: 13 €.
Una comèdia amb Toni Albà i Fermí
Fernández: dos gossos que es comporten com humans i dos científics
que no paren de fer el gos.

09/01/2019 17:25
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TEATRE /

FAMILIAR /
'Fem ampolles sensorials'
Dilluns 14 gener / 17.30 h /
Biblioteca Municipal Ernest
Lluch (c. Sta.Eulàlia, 66-80.
Vilassar de Mar).
Bibliolab del Nascuts per Llegir,
a càrrec de Mireia Martínez.
Infants de 6 mesos fins a 3 anys.

'Alguns neixen estrellats!'
Divendres 18 gener / 20.30 h / Teatre
Monumental (La Riera, 169. Mataró)
/ Platea: 21 €. Amfiteatre: 17 €.
Joan Pera acompanyat per David
Olivares ens evoca els grans personatges universals de la comèdia.
Direcció: Enric Llort.

'Els Pastorets, l'Estel de
Natzaret'
Dies 12 i 13 gener / Ds. 19 h i Dg. 18
h / Teatre Can Madrona (Vilassar
de Mar).
Representació del tradicional
espectacle de Ramon Pàmies.
Organitza: Associació Cultural
Nats el 51.

'Gigoló Exprés'
Diumenge 13 gener / 18 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró)
Representació de l'espectacle de
Núria Castel. A càrrec del Grup de
Teatre 7 de càmping. XV Cicle De
Teatre Amateur.
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INFANTIL //
Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 11 gener / 17.30 h: El
conte de la Rotllana "El Grúfal", de
Julia Donaldson, amb il·lustracions
d’Axel Scheffler.
Dijous 17 gener / 17.30 h: Dijous a
la Biblio "Es busca! Lili la llebre, lladre de llibres", d’Emily Mackenzie.

Biblioteca Antoni Comas (c.
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Divendres 11 gener / 18 h: "La
porta màgica", Tertúlia literària
juvenil, per a nois/es d'11 a 13 anys.

Dimecres 16 gener / 18 h: L'hora
del conte Especial No-violència i la
Pau "Història de nassos" a càrrec
de Núria Clemares, recomanat a
partir de 4 anys.

Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Divendres 11 gener / 18 h: "El Club
dels Superagents Lectors", tertúlia
literària juvenil adreçada a nois/
es de 9 a 12 anys.
Dimarts 15 gener / 18 h: La petita hora del conte "Rimes i altres
contes amb nadons" a càrrec de
Petita Companyia, per a infants
de 0 a 4 anys.
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XERRADA /

FAMILIAR /
Sortim en família: 'La lletera
trapassera'

'Com parlar de sexe als
nostres fills i filles?'

Diumenge 13 gener / 12 h / Casal
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró)
/ Entrada: 7€.
Espectacle de titelles amb actors i
música en directe, de la Cia. Retox.
Organitza: AA CC Maresme Titelles.

Dimarts 15 gener / 18.30 h /
Biblioteca Municipal Ernest
Lluch (c. Sta.Eulàlia, 66-80.
Vilassar de Mar)
Espai Família a càrrec de Marina
Castro, psicòloga i sexòloga.

Contes menuts
Dissabte 12 gener / 11.30 h /
Biblioteca can Manyer (Pl. Miquel
Martí i Pol, 6. Vilassar de Dalt)
Narració del conte 'Ziggy i l'espectacle de la llum de lluna', de
Kristyna Litten. Per a infants de
2 a 5 anys.

'La Nena dels pardals'
Diumenge 13 gener / 18 h / La
Sala d'Argentona (Pl. Nova, 14.
Argentona) / Entrada: 6-7 €.
Espectacle familiar i per a tots els
públics, a càrrec de la Companyia
Teatre al detall.

Buc de Contes
Dimecres 16 gener / 17.30 h / Buc
de Llibres (Muralla del Tigre, 31.
Mataró)
Narració del conte "El llop gris i
la mosca", de Gilles Bizouerne i
Ronan Badel.

'Contes d'ocells'
Dijous 17 gener / 18 h / Biblioteca
Fidel Fita (c. Bonaire, 2. Arenys
de Mar)
Hora del conte a càrrec d'Estel Doy
i la Laura Alburquerque. Activitat
recomanada a partir de 4 anys.

XERRADES I LLIBRES /
'Una mirada cap a la sexualitat
i la resiliència'
Divendres 11 gener / 19 h / Ateneu
Arenyenc (c. Anselm Clavé, 22.
Arenys de Mar)
Conferència del Col·lectiu de reflexió sobre la infància i adolescència.
Com desenvolupem la sexualitat
des de la infància fins arribar al
desig i atracció natural. Estratègies
per millorar el procés.

Club de Lectura novel·la en
català
Dilluns 14 gener / 19 h / Biblioteca
P. Fidel Fita (C. Bonaire, 3. Arenys
de Mar)
Tertúlia al voltant de l'obra 'El professor d'història'. de Francesc Mira.
A càrrec de Teresa Montmany.

'La física del GPS: rellotges
atòmics i satèl·lits artificials'
Dimarts 15 gener / 18 h / Espai
Cultural Can Bisa (C. Montserrat,
8. Vilassar de Mar).
Conferència a càrrec de David
Jou Mirabent, doctor en Ciències
Físiques per la UAB i catedràtic de
Física de la matèria condensada.
Aula d'Extensió Universitària VdM.

'La màgia dels contes'
Dijous 17 gener / 17.30 h /
Biblioteca Municipal Ernest Lluch
(c. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar
de Mar)
L'hora del conte a càrrec de Sol
Teixidó. Per a famílies amb infants
a partir de 3 anys.
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'Sortir d'Espanya?'
Dimarts 15 gener / 18 h /
C.C.Calisay (Riera del Pare Fita,
31. Arenys de Mar)
Conferència a càrrec de Vicenç
Villatoro, escriptor. Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar.

CI-FI Club
Dimarts 15 gener / 19 h / Biblioteca
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària de ciència-ficció
i fantasia. Es comentarà l'obra
"Pórtico", de Frederik Pohl.

Projecte TecnoGirl
Dijous 17 gener / 19 h / Biblioteca
Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n.
Mataró)
Conferència a càrrec de Sonia
Fernández-Vidal, científica i escriptora catalana. Inauguració de
l’exposició "Dones i tecnologia",
produïda pel TecnoCampus.

'Com educar positivament'
Dijous 17 gener / 19 h / Escola
Jaume Llull (Sant Andreu de
Llavaneres)
Eines per gestionar les emocions
de forma transformadora i creativa,
i exercir un rol educatiu de forma
positiva i assertiva.

RUTES I VISITES //
Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 12 gener / 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).

Visita guiada a la Sala Cabanyes
Diumenge 13 gener / 11 h / Sala
Cabanyes (La Riera, 110-120.
Mataró) / Cal inscripció prèvia:
618.773.013
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SOLIDARITAT /
Futbol solidari contra el càncer
Dissabte 12 gener / 12 h / Camp
Municipal d'Esports del Camí del
Mig (Mataró)
Partit entre membres de la Colla
castellera Capgrossos de Mataró i
un combinat format per membres
de TV3 i altres cares conegudes.

El teatre obre les portes perquè
puguis conèixer les seves installacions i els seus secrets.

La Casa Coll i Regàs, com a
mostra d'una època
Dies 12 i 13 gener / Ds. 18 h i Dg. 12
h / Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro
(c. Argentona, 55. Mataró) / Preu:
6€. +65 i aturats: 5€. -14 gratuïta.
Visita guiada centrada en un context històric marcat per la revolució industrial, la transformació
urbanística de Mataró i el protagonisme de la burgesia.

FESTES I FIRES //
Festa Major d'Hivern 2019
Dies 11, 12 i 13 gener / Argentona
Fireta d'Hivern amb atraccions
noves + Fira Mercat d'Artesania
i d'Alimentació: 13 i 14 gener, de
10 a 14.30 h i de 17 a 20.30 h a la
Plaça Nova.
Divendres 11: 21 h a La Sala, teatre 'Ossos' (10-13 €). 21 h Centre
Parroquial, Cinema 'Sobre Ruedas'.
22 h Espai Cal Guardià, concerts
Garrivern 2019.
Dissabte 12: 11 h plaça Nova, Visita
guiada pel centre històric de la vila.
11.30 h Cercavila de gegants (pl. de
Vendre, c. Gran, pl. Nova). 12 h a la
pl. Nova, Sardanes amb la Cobla
Sant Jordi ciutat de Barcelona.
12.30 h Centre Parroquial, Exhibició
de gimnàstica i acrobàcia. 16.30 i
18 h al Centre Parroquial, Cinema
Infantil 'La Pera Gegant'. 18 h a
La Sala, Concert de Festa Major

Agenda 1851.indd 5

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

Orquestra Maravella (4 €). 17.30
h Pl. de Vendre, 11a Mostra de
Bestiari de Foc. 19 h, Tabalada 'És
l'hora del foc i les bèsties'. 19.15
h, Petit correfoc dels Banyetes.
19.30 h, Cercavila de Bèsties de
Foc. 23 h La Sala, Ball de Festa
Major Orquestra Maravella. 23 h
espai Cal Guardià, Nit de Festa!
Concert amb la Mashup Party Band
& Dj Surda.
Diumenge 13: De 8 a 13 h pl. de
Vendre, Trobada plaques de cava.
9 h pl. del Geganter Joan Padrós,
Plantada de gegants. 11 h, Cercavila
de gegants i grallers (fins la pl.
Nova). 'Art i Tapes', durant tot
el dia, als restaurants d'Argentona. 12 h pels carrers de la vila,
Tradicional Tres Tombs. 13.30 h
espai Cal Guardià, Vermut Jazz
amb Ivó Oller Jazz Group. 18 h
a la Sala, Espectacle familiar 'La
Nena dels pardals' (7 €). 19.30 h a
l'Ajuntament, Piromusical a càrrec
de Pirotècnia Tomàs.

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.

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

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

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

Cerdanyola Pg. de Ramon

>

Molins C. de Nicolau

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

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

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

EMERGÈNCIES 112

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

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

/ Tel. 93 758 24 99
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INAUGURACIÓ /

'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.

'Crits i Silencis'
Museu del Càntir (Pl. Església,
9. Argentona). Inauguració: divendres 11 de gener a les 19 h.
Fins al 24 de febrer.
Recull de quadres i escultures que
ens mostren la trajectòria artística
de l'artista mataroní Ricard Jordà.

'Transversalitats en ceràmica
contemporània'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9.
Argentona). Inauguració: diumenge 13 de gener a les 12 h.
Nova exposició temàtica.

'L'Art irreductible. Miratges
de l'art brut'

Vacuum
Ca l’Arenas. Centre d’art del
Museu de Mataró (C. Argentona,
64. Mataró). Fins al 24 de març.
Visita guiada: dissabte 12 gener
a les 18 h.
Obra recent de Rosa Codina-Esteve.

'Tots els colors del camaleó'
Casa Gòtica (Pl. de l'Església, 4.
Argentona) / Inauguració: divendres 11 gener a les 19 h.
Exposició de Joan Fontcuberta.

'The man who fell to earth'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Inauguració: divendres
11 de gener a les 19.30 h.
Exposició de fotografies de l'artista
Pierre Radisic.

'Modernitat amagada | Pavelló
Sert'
M|A|C Espai. Can Palauet (c. d'en
Palau, 32. Mataró) / Fins al 3 de
febrer. Inauguració: dissabte 12
de gener a les 12 h.
Jordi Cuyàs | Dani Montlleó.

'Natura, font d'inspiració'
Biblioteca Municipal Ernest Lluch
(C. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar
de Mar) / Del 15 de gener al 15
de febrer.
Pintures d’Hilari Joan, Carles
Collazos i Josefina Doñate.

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

'El sol i la taula'
Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Fins al 13 de gener. Visita
guiada: dissabte 12 de gener a
les 19 h.
Exposició individual de l'artista
Regina Giménez (Barcelona, 1966).

'Espais recobrats'
Can Marfà (Passatge Can Marfà,
1. Mataró) / Fins al 17 de febrer.
Nous usos del patrimoni industrial català.

Fundació Palau (C. Riera, 54.
'Dues col·leccions que dialoguen'
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Fins al 20 de gener.
Visita guiada: dijous 17 de gener
a les 19 h.
Col·lecció Fundació Iluro i col·lecció
Basssat: 23 artistes · 46 obres.

'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.
Centenari del naixement de Lluís
Terricabres, artista.

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

'L'infinit'

'Fins a... tres-cents'

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

La Destil·leria (Camí Ral, 282.
Mataró) / Fins al 10 de gener.
Mostra col·lectiva de Nadal.
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Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Fins al 20 de gener.
Un dels fenòmens artístics més
rellevants del s. XX.

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.

'Mataró, capital del gènere de
punt'
Can Marfà (Passatge Can Marfà,
1. Mataró) / Exposició permanent.
Recorregut per l'evolució històrica
del teixit de punt a la ciutat.
Per enviar informació:
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.
www.totmataro.cat/gentgran
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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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Gent gran
ACTIVITATS //
'Lluís Domènech i Montaner.
Claus per entendre la seva
arquitectura'
Dimecres 16 gener / 18 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Aules Sènior de Mataró d'Extensió
Universitària. Conferència a càrrec
de Carles Sàiz i Xiqués (Arquitecte).

'El bon tracte amb la gent gran'
Dijous 17 gener / 16 h / Residència
El Mirador (c. del Capcir, 90. Urb.
Can Quirze. Mataró)
Xerrada a càrrec de Charo Delgado
i Vanessa Orozco. 17è cicle d’activitats formatives per a la gent gran.

CASALS //
Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• 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 Gent Gran Jaume
Terradas. Carrer Argentona, 59.
Mataró. Tel: 93.757.99.52.
• Ball: diumenges 17 h. • Petanca:
melé cada diumenge. • Revetlla
mensual al Casal Aliança. • Juguem
tots: dimecres a les 16 h. • Activitats
físiques: Ioga (dt i dj), Swing (dv). •
Activitats manuals: Ceràmica (dt
i dv), dibuix (dt i dv), fotografia (dl
i dv), labors (dj), ganxet i punt de
mitja (dc), marqueteria (dc i dv),
pintura (dl, dc i dj), costura i modisteria (dc), punt de creu (dt). •
Arts Escèniques: So, preenregistrat – playback (dt i dj), teatre (dt
i dj), cant coral (dv). • Cursos de
formació: Exercitar la memòria (dl),
meditació i relaxació integral (dl),

Gent Gran 1851.indd 2

www.totmataro.cat/gentgran

català (dt i dv), millorem la nostra
cultura (dc), literatura : autors i contextos (dl), poesia i prosa (dl), club
de lectura (dc). • Noves tecnologies:
Informàtica (dt i dj), noves tecnologies per a mòbils (dc), Connecta't
a la xarxa (dc). • Activitats culturals i de lleure: Tardes de ball (dg),
juguem tots (dc. de 16 a 18,30 h),
Exercitar la ment de forma lúdica,
amb cartes de pòker (dl), petanca
(dc i dg). • Servei cafeteria: menú
diari (5,70 €).

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 la Gent Gran del Parc
de Mataró. C. Corregiment, 28.
Mataró. Tel: 93.757.13.17.
• Balls: Ball, cada diumenge i festius
a les 17 h. Sopar ball, segon dissabte del mes. • Cursos i activitats:
anglès, català, conversa en anglès,
club de lectura, taller de memòria,
informàtica, taller de fotografia,
puntes de coixí, patchwork, pintura i dibuix, pintura sobre roba, art
floral, manualitats, punt de creu,
tai-txí, qijong, seitai, gimnàstica
rítmica, balls de saló, balls en línia,
sevillanes, castanyoles, country,
claqué, caminades i caminades
suaus. Coral.
Per a enviar informació:
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.
www.totmataro.cat/gentgran

Sèniors
L'estrès positiu
L'estrès negatiu en més d'un 90%
és el culpable de les nostres malalties. El doctor Hans Selye revela
que existeixen dos tipus d'estrès,
un d'ells negatiu i un altre positiu.
El primer anomenat distrès es produeix quan odiem el nostre treball
i per tant és negatiu per a la nostra
salut. El segon anomenat eustrès
és el producte de la tensió positiva
entre el punt en què ens trobem i el
que volem assolir.
S'ha demostrat que l'eustrès reforça el sistema immunològic i augmenta la longevitat, així com la capacitat
per gaudir de la vida. Aquest doctor
explica que les dones viuen uns set
anys més que els homes per raons
psicològiques i no fisiològiques, el
treball d'una dona no s'acaba mai.
Cal considerar una concepció errònia i perillosa per a la salut psicològica, intentar aconseguir un estat
d'equilibri interior sense tensions.
Les persones necessiten realment
viure amb tensions positives, esforçant-se i lluitant per assolir metes
que estimulin la seva vitalitat. En
la gent gran, quan aquest esforç no
existeix, és possible, que sense saber-ho, es comencin a fer vells, en
perdre la il·lusió de participar activament en el joc de la vida.
S'ha descobert també, que l'estrès negatiu, produït per memòries
negatives, generades per les nostres pròpies accions o també per les
provinents de la nostra l'herència
genètica, omple de forma negativa
el nostre subconscient. Caldria fer
una neteja d'aquests records negatius, com pretén fer la psicoanalisi
de Freud o actualment, amb altres
sistemes més avançats que caldria
tenir en compte.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Apunts
psicològics
L'ordinador
Ens troben ja en una cultura molt
tecnificada, amb canvis continus,
nous coneixements. El temps té
un altre valor, com l'espai. Temps
real, però espai virtual. Fa uns anys
ni s'hi pensava. Ara és un fet. La
globalització, vies de comunicació, facilitat de contactar i tantes
altres coses com també la generació nadiua digital dels 0 anys als
30. L'altra de 30 a 50 com a immigrants digitals. I de 50 en amunt....
Com es "menja i es mastega" tot
això? Apareix una certa classe de
vincle...i a vegades reaccions desproporcionades. Què fer?
Doncs, no ho sé.
És una novetat. No hi ha massa
experiència. És la mateixa realitat
que va imposant "criteris pedagògics": El mòbil apagat, la TV no als
àpats, l'ordinador tancat a les hores
de dormir. Uns moments per a un,

Farmàcies

però l'ordinador també els dona...
Però si tot és a través d'aquest aparell!! Cal observar, reflexionar, dialogar i prendre decisions. Tot és
inductiu, és a dir, a partir de l'experiència. Certament hem d'escoltar
què diuen les investigacions. Les
contaminacions energètiques negatives... Ufff! Quanta cosa. Així i
tot, hi veig un perill d'autisme:
tancar-s'hi. A més, el treball pot
envair la casa i la família. Cal fer
servir el magí per posar límits.
He sentit a dir que en certes escoles dels Estats Units, fan classe
als primers anys només en paper,
llapis, pissarra. Per què? Uns estudis científics comencen a indicar que tanta tecnologia no permet una maduració adequada del
cervell.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat

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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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
CUBA Rda. Alfons X el Savi, 143
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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LA COC
SUEÑOS Y

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
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

2P GRESS ARGENTONA 1851.indd 2
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COCINA DE TUS
OS YA ES POSIBLE!
Reserva tu cocina
antes del
1 de marzo y
te REGALA
los azulejos!
*

*Consulta condiciones de la oferta en tienda.
*Promoción válida desde el 15 enero hasta el 1 marzo.

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet
T 93 161 50 15
HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h

2P GRESS ARGENTONA 1851.indd 3
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2018:

LES CARES QUE HAN BRILLAT

Molts podis estatals i internacionals de les individualitats
de l'esport mataroní

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

MINUT ZERO

Opinió

Cugat Comas
periodista el tot mataró

Abans de les promeses
Aquest 2019 hi ha eleccions municipals: es parlarà d'esport?
Tot i que l'any comença per Cap
d'Any a cops de raïm deglutit és
normal que no sigui fins que s'enterra de tot la destral de guerra de
les festes que tots plegats agafem
una certa perspectiva. Ve a ser com
si els primers dies de l'any fossin –
com dèiem a l'escola– 'de sucre' i és
en el sant tornem-hi després de Reis
que comproves que el 2019 és indefectible i, entre moltes altres coses,
això vol dir que toquen eleccions
municipals. Unes eleccions a finals
de maig per les que és lògic que es
comenci a generar, ja, carnassa periòdica en la dialèctica juganera de
sempre entre promeses, verbs de
vaga concreció i contrastos entre
les diferents propostes polítiques.
Tot i que avui en dia sigui més important una menció a Twitter que
una anotació al programa electoral
de torn, caldrà veure si hi ha pòsit
esportiu en les línies propositives
de cada candidatura a manar a la
nostra ciutat.
Salvat el cràter digne dels millors
volcans que acostuma a separar realitat de promesa, pot ser suggeridor

d'esbrinar amb què ens venen cadascun dels contendents en una
disciplina, com és l'esport, sovint
deixada de la mà de Déu. Som en
una ciutat on sempre s'ha tingut
l'esport per germaneta pobra tant
del repartiment de cartipassos com
de partides pressupostàries i a això
s'hi suma que la realitat esportiva de
la ciutat és que és: un parc d'installacions majoritàriament envellit,
saturat d'usuaris, protagonisme
privat i la majoria d'entitats i clubs
esportius tenallades pels efectes
demogràfics i la seva repercussió
pressupostària.
En esport, com en altres àmbits,
a la ciutat dels capgrossos sumem
més coses que "s'havien de fer" que
no pas que s'hagin concretat i sovint
els enunciats de bona fe com aquell
de la capitalitat de l'esport de platja
no semblen recòrrer gaire metres.
Potser, als partits, fora bo de
demanar-los compromís, empatia
i mètode més que no pas una obra
mastodòntica o sacsejos més aviat
improbables. Veurem amb què surten a dir. I si mai arriben al fer.

MINUT ZERO
Agenda

CASA
WATERPOLO Div. Honor Fem.
LA SIRENA CNM - ZARAGOZA

Dissabte 12 | 12:45 h | Complex Joan Serra

BÀSQUET Lliga Femina- 2
ADVISORIA BOET - CELTA VIGO

Dissabte 12 | 18 h | Pav. Eusebi Millan

BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
UE MATARÓ - VILADECANS

Dissabte 12 | 19:30 h | Palau Josep Mora

HANDBOL 1a Estatal Mas.
JOVENTUT MAT.- SANT QUIRZE

Dissabte 12 | 18 h | Pavelló Teresa M. Roca

RUGBY 1a Catalana Masc.
RC MATARÓ - BUC UBAE "B"

Dissabte 12 | 19:15 h | Mpal. Camí del Mig

HOQUEI PATINS OK Lliga Plata
CH MATARÓ - ARENYS MUNT
Dissabte 12 | 20:30 h | Pav. Jaume Parera

VOLEIBOL 1a Catalana Fem.
CV MATARÓ CALIU- GET BLUME
Dissabte 12 | 19:30 h | Pavelló Euskadi

HOCKEY HERBA 1a Cat. Mas.
ILURO HC-AD RIMAS

Diumenge 13 | 11 h | Mpal. Hockey

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - SANT POL

Diumenge 13 | 16 h | Mpal. Camí del Mig

FUTBOL 3a Catalana
UD MOLINOS - UD CIRERA
Diumenge 13 | 12 h | Vista Alegre Molins

FORA
WATERPOLO Div. Honor Mas.
CATALUNYA - QUADIS CNM

Dissabte 12 | 18 h | Piscina Sant Jordi BCN

HANDBOL Plata Femenina
MISLATA - JOVENTUT MATARÓ

Dissabte 12 | 20 h | Pavelló Mislata

El Personatge

Joaquin Joyas
ATLETA MÀSTER DEL GA LLUÏSOS

Staffel

tot

Esport
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Telèfon: 937 907 098
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redaccio@eltotesport.com
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Va batre el rècord mundial de
veterans M60 dels 800 metres en
pista coberta
ETE-1556definitiu.indd 2

Col·laboren en la redacció: Josep
Gomà, Cugat Comas, Daniel
Ferrer (fotos), Àlex Gomà, Jordi
Gomà i els serveis dels clubs.
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La important collita de medalles als Jocs Mediterranis de Tarragona un dels fets destacats d'aquest 2018. | arxiu

Les individualitats mantenen un altíssim nivell
La presència mataronina en podis internacionals i estatals ha estat molt notable
Després del resum que vam fer la setmana passada pel
que feia als equips, toca fer balanç del que han fet les individualitats del nostre esport durant l'any 2018.
Podem dir que el nivell es manté en un to excel·lent
tant pel que fa als esportistes que competeixen representant clubs de casa nostra, com pels que ho fan en clubs
de fora de la ciutat.
La presència d'esportistes mataronins, sobretot noies
tot s'ha de dir, en els podis internacionals, a nivell mundial, europeu, en els Jocs del Mediterrani i a nivell estatal,
ha estat molt notable.
Han tornat a destacar amb les seleccions estatals, les
waterpolistes de La Sirena, Marta Bach, Helena Lloret i
Alba Bonamusa, i també un parell del Quadis, Lluc Bertran
i Pitu Puig, i també han brillat els nedadors del Torrot CN
Mataró, Guillem Pujol, Roger Coma i Jan Giralt, en proves d'aigües obertes i de piscina. I també a l'aigua, Xevi
Blanco es mantéen el podi mundial en pesa submarina.
Més podis a nivell internacional han vingut de mans de
Berta Ferreras, en natació artística o de la portera Judit
Morera, en hoquei sobre patins.
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En els Jocs Mediterranis també va haver-hi presència
mataronina al podi, i a part de les waterpolistes hi van
pujar Amaranta Fernàndez, en vòlei platja, Laia Flores en
bàsquet i Gàlia Dvorak en tennis taula. Aquesta jugadora
també va aconseguir el títol estatal absolut, igual que la
marxadora Raquel Gonzàlez. El tennista Albert Ramos, no
ha tingut un bon any, però va ser decisiu en el triomf de
Copa Davis d'Espanya sobre Gran Bretanya.
Cal destacar la presència de dos jugadors mataronins
en els dos principals clubs de futbol catalans de futbol,
en Carles Aleñà amb el Barça, i en Dídac Vilà, amb l'Espanyol, i també de Marta Torrejón i Leila OuahabiI en l'equip
femení del Barça. I un fet ben destacat és la presència
de quatre jugadores mataronines competint a la màxima
categoria del bàsquet estatal, amb Núria Martínez i Rosó
Buch líders en acabar l'any amb l'Uni Girona.
Tots plegats conformen un bon ventall d'esportistes
que de ben segur posaran difícil al jurat qualificador de
la Nit de l'Esport decidir qui ha estat el millor esportista
de la ciutat durant aquest any que ha acabat. De moment
els lectors poden anar fent els seus pronòstics...
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ATLETISME

Raquel Gonzàlez campiona d'Espanya en marxa
Títols estatals en categories inferiors per Sara Dorda, Marina Martínez i Aina Rabadan
En l'esport rei dels Jocs Olímpics, el més destacat d'aquest
any 2018 va ser el títol estatal de Raquel Gonzàlez en 10
km marxa, tot i que després va tenir una forta decepció
a l’Europeu on només va poder ser 12a, en una cursa
guanyada per una companya seva de selecció. També va
obtenir el bronze al mundial per equips.

ATLETISME

1510.- Martí Varela (CAL) bronze en
heptatló en Camp. Catalunya p.c.;
Hannah Ruiz participa amb la selecció catalana sub-18 al Cros d’Elgoibar
quedant en 5è lloc.
1511.- Camp. Catalunya p.c. sub-23:
Sergio Muñoz (GALL) 3r en 800 m;
relleu 4x400 del GA Lluïsos 3r.
Aina Rabadan (FCB) competeix a la
Copa de la Reina
1512.- Camp. Catalunya p.c.: Marta
Cot (Elche) i Aina Rabadan (FCB)
terceres en perxa i alçada. Marina
Martínez (CAL) 5a en 800 m, Sara
Dorda (AA Catalunya) 5a en 400
m, Martina Ballesteros (CAL) 6a en
200 m, Adrià Puig (CAL) 5è en perxa,
Biel Tenias (CAL) 6è en perxa, Oriol,
Ciurans (LL) 8è en 800 m.
1513.- Hannah Ruiz (CAL) campiona
de Catalunya sub18 de cros i Marina
Martínez (CAL) 3a.
1514.- Juan Sànchez (LL) campió sub20 d’hivern en javelina
1515.- Camp. Catalunya sub-20 p.c.:
Alba Rodríguez (CAL) 2a en perxa,
Maria Diébana Badji (CAL) 2a en
triple; Martina Ballesteros (CAL) 3a
en 60 m.
1516.- Camp. Catalunya sub18 p.c.: Biel
Tenias (CAL) i Helena Torres (CAL)
campions en perxa, Sergi Adalid (LL)
campió en 400 m; Aina Rabadan (FCB)
campiona en alçada i 2a en perxa;
David Vallès (CAL) i Rosa M. Buscà
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(CAL) 2n lloc en triple; Inés Kajtih
(CAL) 3a en 800 m i Laia Boixet (CAL)
3a en perxa.
1517.- Camp. Espanya sub18 p.c.: Aina
Rabadan (FCB) 2n en alçada i millora l’històric rècord de Teresa Maria
Roca, Biel Tenias (CAL) 2n en perxa;
Marina Martínez (CAL) 3a en 1500
m; Hannah Ruiz (CAL) 3a en 3000 m.
Camp. Catalunya sub16 p.c.:
Carla Gifra (CAL) 2a en alçada.
Camp. Catalunya sub14 p.c.: Iván
Molina (LL) 2n en 2 km marxa.
1518.- Laura Pelegrí (LL) bronze en el
campionat català de 10 km en pista
1519.- Marta Cot (Elche) campiona
d’Europa màster W35 en perxa; Xavier
Palau (LL) bronze en tripl salt M55.
1524.- Raquel Gonzàlez (FCB) medalla
de plata en el Campionat d’Espanya
de 20 km i primera en l’estatal de
clubs en 5 km marxa.
Sara Dorda (AA Catalunya) primera en
400 m tanques en l’estatal de clubs.
1525.- Raquel Gonzàlez bronze
al Mundial per equips disputat a
Taicang (Xina)
1527.- Victòries de Sara Dorda i Raquel
Gonzàlez en la lliga de Divisió d’Honor Estatal.
1528.- Marina Polo (LL) subcampiona de Catalunya sub-12 en tetratló
1529.- Camp. Catalunya Sub-18:
Marina Martínez (CAL) campiona en 800 m i 1500 m; Rosa Maria
Buscà (CAL) campiona en triple salt

Cal destacar també els títols estatals de Sara Dorda
en sub23, i de Marina Martínez i Aina Rabadan, en sub18,
amb millora de l’històric rècord de Teresa M. Roca en salt
d'alçada per part d’aquesta última atleta.
Marta Cot es proclamà campiona del món màster

i bronze en llargada; Helena Torres
(CAL) campiona en perxa; Laia
Tomàs (CAL) 2a en perxa; Hannah
Ruiz (CAL) 2a en 3000 m; David
Vallès (CAL) 3r en triple salt; Sergi
Adalid (LL) plata en 400 m tanques.
Camp. Catalunya sub-20: Maria
Dièbana Badji (CAL) campiona
en triple salt; Martina Ballesteros
(CAL) 2a en 100 m; Pau Rey
(LL) 2n en 400 m tanques; Juan
Sànchez (LL) 3r en javelina.
Camp. Catalunya sub-23: Sara Dorda
(AA Catalunya) campi0na en 400 m;
Marc Alique (AAC) campió en javelina; Irene Betriu (CAL) 3a en 800 m,
Martí Varela (CAL) 2n en pes, 3r en
perxa i disc.
1529.- Aina Rabadan, 1a en alçada, i
Biel Tenias, 2n en perxa, a la Copa
Ibèrica sub18 amb Espanya.
1529.- Raquel Gonzàlez 4a al Gran
Premio Internacional Cantones de
A Coruña en 20 km marxa.
1530.- Marina Martínez i Helena
Torres campiones d’Espanya sub18
amb Catalunya.
1530.- Camp. Catalunya sub10:
Laia Venteo (LL) campiona en 1 km marxa; Luca Itchart
(LL) 2n en 60 m i en 1000 m.
Camp. Catalunya sub12: Marina Polo
(LL) 2a en 60 m i3 a en 60 m tanques;
Mar Espartero (LL) 2a en llargada i
Joel Garcia (LL) 3r en 2 km marxa.
1531.- Sara Dorda i Raquel Gonzàlez
tercer lloc en la final de la Divisió

d’Honor per equips
1532.- Camp. Espanya sub18: Marina
Martínez (CAL) campiona en 1500
m, Aina Rabadan (FCB) campiona en
salt d’alçada amb nou rècord absolut
del Maresme; Biel Tenias (CAL) 2n en
perxa; Sergi Adalid (LL) record del
Maresme sub20 en 400 m tanques.
1533.- Campionats de Catalunya
Absoluts: Raquel Gonzàlez (FCB)
campiona en 5 km marxa i Sara Dorda
(AAC) campiona en 400 m tanques:
Rosa M. Buscà (CAL) bronze en triple salt; Aina Rabadan (FCB) bronze
en alçada.
1534.- Sara Dorda campiona d’Espanya
sub23 en 400 m tanques.
Biel Tenias i Marina Martínez competeixen en l’Europeu sub18
1535.- Tres mataronins, Raquel
Gonzàlez, Sara Dorda i Bilal
Nouali, campions d’Espanya de
Federacions amb Catalunya.
Bilal Nouali (AA Catalunya) guanya
el Míting de Barcelona en javelina
1536.- Camp. d’Espanya Absolut:
Raquel Gonzàlez (FCB) campiona
en 10 km marxa abans de l’Europeu;
Sara Dorda (AAC) bronze en relleus
4x400 m.
1537.- Raquel Gonzàlez 12a a l’Europeu
en 20 km marxa.
1540.- Marta Cot campiona del món
màster W35 de salt amb perxa
1547.- Enrique Luque campió de
Catalunya veterà de muntanya
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ESPORTS D'AIGUA

Èxits en natació i molts podis en waterpolo
Bach, Lloret, Bertran, Puig, Bonamusa, Ferreras, Pujol, Coma, Giralt destaquen a l'aigua
Grans èxits en les disciplines esportius d'aigua a tots
els nivells.
En natació d'aigües obertes amb Guillem Pujol campió
d’Espanya absolut en 10 km i Roger Coma obté el cinquè
lloc al Mundial júnior i també en piscina destacant especialment Jan Giralt, subcampió d’Espanya en 200 m
esquena. en aigües obertes.
En natació artística grans èxits, un any més, per a Berta

NATACIÓ

1510.- Ariel Schrenk (CNM) millor nedador del Campionat d’Espanya AXA
de promeses paralímpiques
1512.- Camp. Catalunya Absolut:
Jan Giralt (CNM) campió en 200
m esquena i 2n en 100 m esquena; 2n lloc del relleu 4x200 lliures;
Berta Cantó 3a en 100 m braça.
Marta Colom recòrd d’Espanya paralímpic en SB7 en 200 m braça.
1529.- Roger Rabassa 7è a l’Open d’Aigües Obertes a França.
1532.- Guillem Pujol campió d’Espanya
absolut en 10 km en aigües obertes
i 2n en 5 km; Roger Coma campió
júnior en 10 km i 3r absolut en 5 km.
1532.- Jan Giralt 8è lloc als Jocs del
Mediterrani en 200 m esquena
1533.- Camp. Catalunya Júniors: Roger
Coma millor nedador del campionat i campió en 200 m, 400 m, 800
m, 1500 m i 2n en 200 m estils.
Clàudia Rodrigo campiona en 200
m estils i 100 m lliures, Júlia Tomico
subcampiona en 50 m, 400 m i 1500
m, i Carla Feliu subcampiona en 400
estils i 200 m braça; Berta Cambray
campiona en 50 m papallona i 100
m papallona.
1533.- Jan Giralt i Guillem Pujol guanyadors del Trofeu Ciutat de Mataró
1533.- Guillem Pujol campió de

ETE-1556definitiu.indd 5

Catalunya d’aigües obertes en 10
km i Adrián González bronze; Júlia
Tomico bronze en 5 km.
1536.- Jan Giralt subcampió d’Espanya
absolut en 200 m esquena i 5è en
100 m esquena; Izan Cubillas campió
d’Espanya júnior en 400 m estils i 5è
absolut; Berta Cambray 4a júnior i 6a
absoluta en 100 m papallona amb
rècord de Mataró.
1537.- Bon paper de Guillem Pujol a
l’Europeu d’Aigües Obertes amb 12è
lloc en 5 km i 7è en relleus mixtos
1539.- Roger Coma cinquè el Mundial
júnior d’aigües obertes
1543.- Guillem Pujol campió de la Copa
d’Espanya d’aigües obertes
1549.- Guillem Pujol, Jan Giralt i Roger
Coma finalistes a l’estatal d’hivern.
1554.- Jan Giralt tres podis en
la Copa d’Espanya per equips.
Guillem Pujol guanya per cinquena
vegada seguida la Copa Nadal de
Barcelona.

NATACIÓ ARTÍSTICA

1517.- Dues medalles per a Berta
Ferreras en el French Open de París
1531.- Berta Ferreras bronze en la
World Series a Grècia en duet mixt

Ferreras que ja consolidada en la selecció estatal absoluta,
va aconseguir tres bronzes en l'europeu.
En waterpolo també molts podis internacionals: Marta
Bach i Helena Lloret van guanyar el bronze a l’europeu i
també a l’Eurocup LEN i l’or als Jocs del Mediterrani. Alba
Bonamusa va quedar campiona d’Europa júnior. I medalles
per Lluc Bertran, de plata al mundial juvenil i de bronze a
l’europeu júnior, en aquest cas junt amb Pitu Puig.

WATERPOLO

1512.- Bach i Lloret amb la selecció a les
prèvies de l’Eurocup i la Lliga Mundial
1519.- Marta Bach i Helena Lloret
bronze a l’Eurocup LEN de seleccions
1533.- Marta Bach i Helena Lloret or
en els Jocs del Mediterrani superant
a la final a Itàlia
1536.- Bach i Lloret ja són a semifinals
de l’Europeu
1537.- Marta Bach i Helena Lloret
es pengen el bronze a l’Europeu de
Barcelona
1537.- Lluc Bertran plata al Mundial
juvenil
1537.- Marina Zablith serà la nova entrenadora de La Sirena CNM;
Ciara Gibson, la “sirena” que ha fet
més gols diu adéu al waterpolo
1538.- Lluc Bertran i Pitu Puig bronze
a l’Europeu júnior
1539.- Bach i Lloret quart lloc a la Copa
del Món a Rússia
1540.- Alba Bonamusa campiona
d’Europa júnior
1554.- Bach i Lloret juguen partits de
la Lliga Mundial

TRIATLÓ

1521.- Campionat d’Espanya de Duatló:
José Luís Cano campió en 50-54 anys
1526.- Alessandra Cassan 2a a Sant
Feliu de Guíxols i Clàudia Luna 3a
al Canal Olímpic de Castelldefels.
1527.- Albert Jiménez campió de
Catalunya en Ironman.
1530.- José Luís Cano 2n a la Half de
Banyoles
1534.- José Luís Cano campió d’Espanya de triatló esprint i subcampió d’Espanya d’Aquatló del seu
grup d’edat
1536.- Clàudia Luna cinquena i
Álvaro Rance setè, en el Campionat
de Catalunya de distància olímpica.
1540.- Clàudia Luna guanya el triatló
de Tossa de Mar
1543.- Alegries i desil•lusions a l’Ironman de Barcelona: Vicenç Castellà 21è
absolut i José Luís Cano 1r del seu grup
d’edat, però Toni Noé desqualificat
sorprenentment
1546.- Quim Iturralde 5è lloc en el
grup 40-44 al Campionat d’Europa
de Mitja distància i Judit Zaragoza
5a en 30-34.

1537.- Tres bronzes per a Berta
Ferreras en els Europeus en combo
i en duet mixt en rutina i lliure.
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BÀSQUET

FUTBOL I ALTRES

Aleñà juga la Champions
Judit Morera campiona d'Europa d'hoquei

Destaquen les "gironines"
Laia Flores va ser plata als Jocs Mediterranis

En futbol Carles Aleñà va fer el seu primer gol a la lliga i
va debutar a la Champions i guanya la Supercopa catalana
amb el Barça. Dídac Vilà destaca en l'Espanyol.
Les jugadores blaugranes Marta Torrejon i Leila Ouahabi
són subcampiones de lliga i arriben a quarts de final de
la Champions.
En hoquei sobre patins Judit Morera es proclama campiona d'Europa amb el Gijon., i en handbol Eduardo Calle
obté el cinquè lloc a l'europeu juvenil.

El més destacat en el món del bàsquet ha estat la gran
campanya de Núria Martínez i Rosó Buch amb l’Uni Girona,
que les ha portart a la selecció catalana. Amb l'equip gironí FUTBOL
van quedar subcampiones de lliga i van arribar a quarts 1517.- Carles Aleñà guanya la
Supercopa de Catalunya amb el Barça
de final de l'Eurocup.
1520.- Marta Torrejón i Leila Ouahabi
També cal citar la plata de Laia Flores en 3x3 als Jocs (FC Barcelona) cauen en els quarts de
final de la Champions davant l’Olymdel Mediterrani, i el seu fitxatge pel Mann Filtre, així com pique de Lió.
la presència d'una altra mataronina, l'Ariadna Pujol a la 1526.- Torrejón i Ouahabi subcampiones de la lliga espanyola amb el
màxima categoria en el Sedis Cadí.

BÀSQUET

1510.- Núria Martínez i Rosó Buch
subcampiones de la Copa de la Reina
amb l’Uni Girona i classificades per als
quarts de final de l’Eurocup.
1511.- Presència mataronina a l’All Star
de Copa Catalunya amb Judy Jones
i Olga Ruano del Boet i Ari Magriñà
de la UEM.
1517.- Núria Martínez i Rosó Buch es
queden a quarts de final de l’Eurocup
amb l’Uni Girona.
1524.- Núria Martínez i Rosó Buch subcampiones de Lliga amb l’Uni Girona
1528.- Catalunya, amb Núria Martínez
i Rosó Buch, bat Montenegro
1530.- Homenatge del Boet a Carles
Canals, que es retira
1530.- Núria Martínez cau als quarts de
final de la Copa del Món 3x3
1533.- Laia Flores, que fitxa pel Mann
Fliter de Saragossa, plata en 3x3 als
Jocs del Mediterrani
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1536.- Núria Martínez millor jugadora catalana en competicions d’àmbit
estatal; Olga Ruano millor jugadora
de Copa Catalunya i Jordi Vizcaíno
millor entrenador d’equips femenins
en àmbit català.
1538.- Joan Pi substitueix Joan Ventura
al front de la Unió Esportiva Mataró
1545.- Núria Martínez i Rosó Buch lideren la lliga Femenina amb l’Uni Girona
1547.- Duel català al màxim nivell amb
triple presència mataronina (Ariadna
Pujol al Sedis Cadí i Núria Martínez i
Rosó Buch a l’Uni Girona)
1550.- Núria Martínez i Rosó Buch
embalades amb l’Uni Girona a l’Eurocup Women
1553.- Núria Martínez i Rosó Buch
líders de la lliga amb l’Uni Girona

FC Barcelona.
1531.- El CE Mataró presenta Raul
Monroy com a nou entrenador del
primer equip
1541.- Dídac Vilà capità de l’Espanyol
davant l’Eibar
1547.- Marta Torrejón i Leila Ouahabi
(FC Barcelona) a quarts de final de
la Champions després d’eliminar el
Glasgow City
1551.- Carles Aleñà va marcar el seu primer gol en Lliga al Camp Nou i debuta
a la Champions contra el Tottenham.

HOQUEI PATINS

1530.- Jordi Bartrès anuncia la seva
retirada
1532.- Albert Larrea serà el nou entrenador del primer equip
1537.- Judit Morera campiona d’Europa
i de l’OK Lliga amb l’Hostelcur Gijon
1554.- Dues mataronines, Aina
Florenza i Carla Fontdeglòria, juguen
amb la selecció catalana contra Xile.

FUTBOL SALA

1522.- David Peña (Futsal Inlingua)
campió d’Espanya sub19 amb
Catalunya
1539.- Cèlia Catà (Penya Esplugues)
campiona de la Copa Catalunya 2018
1552.- Jana Guanyabens i Maria
Domènech campiones de Catalunya
cadets amb la selecció del Maresme

HANDBOL

1509.- Victòria amb rècord defensiu
1508.- Tres medallistes estatals de
base amb Catalunya: Eduardo Calle
or juvenil, Víctor Romero or infantil,
Maria Muñoz plata juvenil.
1519.- Eduardo Calle campió de
Catalunya juvenil amb el FC Barcelona
1525.- Calle (FC Barcelona) campió
d’Espanya juvenil, MVP del campionat
i segon màxim golejador.
1537.- Eduardo Calle cinquè lloc a l’Europeu juvenil d’handbol.

PATINATGE

1525.- Campionats de Barcelona: Jordi
Anfruns campió i Desirée González
subcampiona, en cadets; Pol Torres
campió i Sandra Núñez subcampiona, en juvenils.
1528.- Sandra Núñez 3a al campionat
de Catalunya juvenil
1547.- Pol Torres medalla de plata a la
Copa d’Europa juvenil 2018.
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POLIESPORTIU

ESPORTS DE XARXA

Xevi Blanco podi mundial

Bon any per a Gàlia Dvorak

Anna Serra finalista mundial en aeròbic

Albert Ramos clau a la Copa Davis i Amaranta
bronze mediterrani i 5è lloc europeu

En pesca submarina en Xevi Blanco de l'SPAS Mataró
continua al màxim nivell mundial. Els gimnasos mataronins continuen sent un referent en les arts marcials amb
mols podis a nivell català i estatal, i també en competicions de gimnàstica, destacant la presència d'Anna Serra
al mundial d'aeròbic.

PESCA SUBMARINA

1511.- Xevi Blanco guanya la World
Cup amb Espanya
1532.- Xevi Blanco campió de
Catalunya i subcampió d’Espanya
individual.
1539.- Xevi Blanco bronze individual
i campió per equips al Mundial disputat a Portugal..

TAEKWONDO

1519.- Bons resultats del Tonbal a
l’Open d’Espanya de Poomsae: Marta
Montoro i Imanol Martín, plata en parella, Imanol Martín bronze en júnior.
1528.- Bon paper del Tonbal a l’estatal
de Poomsae: Marta Montoro i Imanol
Martín bronze en parella júniors, Pep
Iglesias i Abril Gonzàlez plata i bronze
en infantils.
1531.- Carlota Hidalgo (Tonbal) bronze amb la selecció catalana cadet
a Basauri.
1547.- Óscar López (Tonbal) bronze
al Campionat de Catalunya sènior
en pes pluma
1552.- Marta Calzada (Tonbal) bronze
sènior en el campionat d’Espanya de
clubs i altres medalles de base.

KARATE

subcampió de Kyus i Miquel Fossati
bronze en cadets.

GIMNÀSTICA

1526.- Intensa activitat amb èxits
notables: Anna Serra (CG Mataró)
quatre medalles en els Campionats
d’Espanya de Gimnàstica Aeròbica
i Etna Abella (CGM) segon lloc
al Torneig Gymsport de Porto.
Maria Barbero campiona de
Catalunya nivell VII.
1529.- Anna Serra vuitena al Mundial
d’Aerodance a Portugal
1535.- Set podis del Club Gimnàstic
Mataró al Campionat d’Espanya:
Etna Abella, bronze en barra, en Via
Olímpica 9, Andrea Lara bronze en
terra i Bruna Mesa plata en barra, en
Via Olímpica 1, i subcampiones per
equips junt amb Alma Falset; Laia
Solà bronze en general i Maria Subiñà
plata en salt, en Base 8; Héctor
Moraleja plata en terra, en nivell 6.
Lucía García Latorre (AGA Vilassar)
campiona per equips en Via Olímpica
4 i Paola García Latorre (AGA
Vilassar) subcampiona en poltre
en Via Olímpica 8.
1546.- Maria Barbero, or, i Xènia
Aragón, bronze, en els Campionats
de Catalunya de rítmica.

Gàlia Dvorak ha tingut un bon any amb la selecció recuperant el màxim nivell mundial i també a nivell individual
amb títol estatal i medalles mediterrànies. També Amaranta
Fernàndez va pujar al podi en els Jocs Mediterranis i Albert
Ramos va ser clau en la Copa Davis..

TENNIS TAULA

1525.- Gàlia Dvorak campiona del món
de 2a amb la selecció espanyola i
ascens a 1a
1530.- Sergi Grau bronze en el
Campionat de Catalunya individual
i plata en dobles.
1532.- Gàlia Dvorak campiona d’Espanya individual per sisena vegada
1533.- Gàlia Dvorak bronze individual
als Jocs del Mediterrani i or per equips
1541.- Gàlia Dvorak frega la medalla
europea en dobles mixtos però cau
en quarts de final.

TENNIS

1510.- Ramos arriba a la tercera ronda
a Austràlia caient davant Djokovic, i
també arriba a vuitens de finals en
dobles fent parella amb Andújar.
1512.- Ramos dona a Espanya el triomf
sobre Gran Bretanya en la Copa Davis
1513.- Ramos perd la final del ATP-250
de Quito davant Carballés. Havia
derrotat el brasiler Monteiro en
semifinals.

1523.- Ramos cau a les segones rondes
de Marros i Montecarlo
1524.- Ramos cau en vuitens de final del Godó davant el finalista, el
grec Tsitsipas
1528.- Ramos passa a la segona ronda
de Roland Garros superant Kukushkin
1529.- Ramos supera el noruec Ruud en
la 2a, però cau a la 3a ronda de Roland
Garros davant Del Potro
1534.- Ramos cau a la primera ronda
a Wimbledon
1538.- Ramos cau a la primera ronda
a l’Open USA
1540.- Triomf de prestigi de Ramos
en les semis de la Copa Davis davant
Richard Gasquet
1542.- Ramos arriba a quarts de final a Shenzhen, després de superar
Seppi i Troicki

VÒLEI PLATJA

1533.- Amaranta Fernàndez bronze
als Jocs del Mediterrani amb Ángela
Lobato
1537.- Amaranta Fernàndez cinquè
lloc a l’Europeu.

1516.- Anastasia Geleta (Cervantes)
campiona de Catalunya juvenil de
ESGRIMA
karate
1546.- Falaie Danfakha (Cervantes) 1549.- Carla Navas, de 10 anys, bronze
en la lliga catalana
subcampió català de karate sub21.
1555.- Jilae Zhang (Cervantes) campió
de Catalunya júnior; Falaie Danfakha
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La Sirena i el Quadis tornen a
l'acció en busca de dues victòries

La Sirena CN Mataró tanca
la primera volta rebent
el Zaragoza, preparant
compromisos molt durs
L’equip de La Sirena CN Mataró juga el
dissabte a les 12:45 hores a les installacions del complex Joan Serra l’últim
partit de la primera volta de la Divisió
d’Honor. El rival serà l’EWP Zaragoza
un equip que, en principi no hauria de
suposar cap problema perquè les noies
que dirigeix Marina Zablith sumin tres
punts i acabin la primera volta en el
quart lloc, en el qual figuren ara mateix.
L’equip saragossà ha jugat 12 vegades a Mataró en la Divisió d’Honor i
només ha tret un punt. I d’això ja fa
11 anys. La temporada passada el resultat va ser de 17-4.
Amb aquest partit l’equip mataroní prepara els següents compromisos que seran molt durs, amb la
visita del Sabadell (dia 19) i la fase de
grups de l’Eurolliga a Padova (del 25
al 27 de gener).
El gran partit de la jornada és el
Sant Andreu – CN Sabadell, els dos
equips que dominen la competició
sense haver cedit encara cap punt.
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El Quadis CNM no pot fallar
a la Sant Jordi
L’equip del Quadis CNM, per la seva
part, comença la segona volta a la
piscina Sant Jordi de Barcelona on
el rebrà el CN Catalunya, que és el
10è classificat, tercer per la cua amb
només 6 punts, i que lluita per evitar
el penúltim lloc que obliga a jugar la
promoció de descens.
El Quadis, que és cinquè amb 21
punts, no pot fallar en una piscina
on hi ha guanyat tots els equips amb
l’excepció del cuer, i ha de trencar
així la ratxa que porta de tres derrotes seguides.
De tota manera caldrà no refiar-se
en excés i recordar que a la primera
volta els graciencs van perdre a Mataró
per un ajustat 8-7.
L’equip mataroní ha jugat 22 vegades contra aquest rival a Barcelona,
amb 5 victòries (la temporada passada
per 4-12), 4 empats i 13 derrotes. S’ha
de tenir en compte que el “Cata” havia
estat tota una potència, amb 7 lligues
a les seves vitrines i fins i tot un títol
de la Copa d’Europa ara fa 24 anys.

Més Prèvies
VOLEIBOL
El CV Mataró Caliu
rep el líder
Gran partit de voleibol el dissabte a les
19:30 hores al pavelló Euskadi. L’equip
del Club Voleibol Mataró rep el líder del
seu grup de la 1a Catalana de voleibol, el
GET Blume, que és l’equip de tecnificació de la Federació Catalana.
Quan falten dos partits per acabar la 1a
fase el GET Blume és líder amb 34 punts
i el CV Mataró Caliu és segon amb 26.
A la primera volta l’equip mataroní va
treure un punt en perdre per 3-2 a la
pista espluguenca.

TENNIS TAULA
El Quadis CN Mataró
busca la revenja a les
Borges Blanques
L’equip del Quadis CN Mataró de tennis
taula juga el dissabte a les 16 hores a
les instal·lacions del CTT Borges B, on
buscarà la revenja de la derrota patida
en l’últim partit de l’any a casa, quan els

lleidatans es van imposar per 3-4.
L’equip mataroní és el segon classificat
del seu grup de la Divisió d’Honor
Estatal al final de la primera volta. El
líder és l’Irun B amb 18 punts i el Quadis
CN Mataró, Universidad Burgos i CN
Sabadell el segueixen amb 16 punts.
S’ha de dir que l’equip mataroní té un
partit pendent a Errenteria i que els tres
primers disputaran la fase d’ascens.
El Borges B és el 8è classificat amb 10
punts.
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BÀSQUET / FUTSAL

Lliga EBA (grup C)
Els dos mataronins d'EBA
visiten els cuers per
començar l'any

El líder imbatut de l'Estatal 2
visita l'Eusebi Millan

Torna la Lliga EBA on trobem els dos
equips mataronins en franca competència entre ells i amb la resta de grup,
força igualat tot ell. L'any 2019 presenta
d'entrada un desplaçament en tots dos
casos i davant dels dos darrers equips
de la classificació.
El Mataró Parc Boet visita el Calvià
balear amb ganes de confirmar les
bones sensacions amb les que va acabar
el 2018. El partit serà diumenge a les
12:30h. Per la seva banda el Feimat
Mataró visita el Salt, també diumenge
però a les 19h. Faran bé els dos equips
de no mirar-se, però, gaire la classificació perquè tornant de Nadal solen
donar-se sorpreses.

Lliga Catalana EBA

El Feimat Mataró havia de jugar
dimecres,al tancament de l'edició, la
tornada dels quarts de final de la Lliga
Catalana EBA contra el Quart. L'anada
es va disputar el 31 d'octubre i els gironins van guanyar per 90-79.

divisió d'honor fem
El femení del Futsal
defensa el liderat a casa

Comença l'any amb un partot molt complicat. | d.ferrer

L'Advisoria té una missió quasi
impossible davant el Celta
Torna el bàsquet de nivell estatal després del recés nadalenc i ho fa amb un
partit quasi impossible per les noies
de l'Advisoria Boet. Arriba al Millan
–dissabte, 18h–el Celta de Vigo, líder
imbatut de la categoria, que comanda
amb gran autoritat. Podran, les taronges, donar la sorpresa?
El conjunt de Vigo és un vell conegut del bàsquet mataroní. La temporada 1973-74 l’Ignis CE Mataró va
aconseguir el seu tercer títol de lliga

consecutiu acabant empatat a punts
amb el Celta de Vigo, guanyant per
gol-average ja que al Palau se les va
apallissar per 73-29 i després a Vigo es
va perdre per 52-45. Aquest seria l’últim títol mataroní i el Celta de Vigo en
guanyaria tres entre els anys 1977 i 1982.

Torna el Construtoni Ponce
També torna la Copa Catalunya després de les vacances de Nadal i ho
fa amb un Construtoni Ponce que es
vol fer fort en la visita del Viladecans,
dissabte a les 19:30h.

Comença una segona volta per
fer el 'sorpasso' a dalt

El femení del Futsal Aliança Mataró va
acabar 2018 líder, empatat amb el Caldes
–tot i que les vallesanes tenen un partit
menys al còmput de la classificació– i
voldrà mantenir durant el nou any aquesta condició. El primer partit per fer-ho
serà diumenge 13 a les 10:15h al Teresa
Maria Roca davant del Cornellà.

3a divisió nacional
L'SPALL vol sortir de la
zona de descens
L’Spall CFS Ciutat de Mataró comença
el 2019 sabent que cada setmana és clau
per intentar sortir de les posicions de
descens on van acabar l'any anterior.
El conjunt groc-i-negre es desplaça a la
complicada pista del Montcada aquest
dissabte 12 a les 18 hores en el primer
partit del 2019 pel conjunt de l'Eusebi
Millan.
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El Futsal Aliança vol reafirmar el bon final d'any. | d. ferrer

El Futsal Aliança Mataró estrena
aquest any 2019 amb ganes de confirmar els bons auspicis amb els que
va acabar 2018 i fer possible un 'sorpasso' a les primeres posicions de
la taula, donant quasi per fer que el
Castelldefels és d'una altra lliga i ja
se'l pot considerar, pràcticament, com
a campió virtual al cap d'una volta.

Els vermells estrenaran la segona ronda de la lliga al camp de la
Barceloneta el XXXX a les xx. Serà
una bona prova per l'equip.

El juvenil rep el Montcada
El juvenil reprèn la Divisió d'Honor
rebent el Montcada, equip propici
per seguir sumant punts.
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VARIS

El CE Mataró tanca la primera
volta amb un derbi maresmenc
Ara mateix els santpolencs estan en
9a posició a 17 punts del Mataró, però
cal recordar que la temporada passada es van emportar un empat a dos
gols. I un derbi sempre és un derbi...
El Turó la Peira en aquesta última jornada rep el Molletense (7è amb 23 punts),
un dels dos equips que ha guanyat al
Mataró en la 1a volta.

El Juvenil inicia la segona volta
El Juvenil A del CE Mataró està fent
Repassem el retorn a l'activitat
de tot el futbol local, amb canvis una gran campanya a la Lliga Nacional,
on és 5è amb 28 punts. Diumenge cod'escenari forçats
mencen la segona volta rebent al al
El CE Mataró és líder de 2a Catalana. Camí del Mig a les 18:30 hores el Sant
Ha fet un dels millors inicis de la seva Andreu (11è classificat), al qual ja va
història només superat pel de la tem- derrotar a la primera volta per 1-2.
porada 1979-80, amb només dues derrotes en 16 partits, però, tot i això està El femení juga a la Guineueta
igualat a 38 punts amb el Turó Peira Per la seva part l’equip femení (10è
que no afluixa i porta ja 7 victòries se- de 1a Catalana amb 11 punts) juga el
guides. Aquest diumenge es reprèn la diumenge a les12:30 hores al camp de
competició i l’equip groc-i-negre juga la Guineueta, que és 14è amb 6 punts.
a casa, però no serà al Municipal del Bona ocasió per sumar tres punts més.
Centenari, que està en obres de remodelació de gespa i sistema de rec, Gran derbi a 3a Catalana entre
sinó al Camí del Mig que, durant un els dos primers: Molinos i Cirera
temps serà el seu terreny de joc com a La 17a jornada de 3a Catalana i també
local. A les 16 hores rep el Sant Pol en última de la primera volta ens porta
el segon derbi maresmenc consecutiu un súper-derbi entre els dos primers
amb el qual es tancarà la primera volta. classificats del grup.
La UD Molinos, líder amb 34 punts,
rep la UD Cirera, segon classificat amb
33 punts, en dura lluita tots dos amb
Vilassar Mar B (33), Vilassar de Dalt (32)
i Santvicentí (31) per fer-se amb el primer lloc d’ascens a 2a i amb el segon
de promoció. La temporada passada
l’equip molinenc es va imposar per 1-0.

Més Prèvies
HOCKEY HERBA
L’Iluro HC vol el segon
triomf de la lliga
L’equip masculí de l’Iluro HC que no
ha tingut un bon inici de temporada
després del seu ascens a 1a Catalana,
intentarà fer-ho millor en l’any que
comença. El diumenge a les 11 hores
busca el seu segon triomf al Municipal
d’Hockey davant el AD Rimas (5è classificat amb 11 punts) i d’aquesta manera
poder abandonar la posició de cuer on
està situat.

L’equip femení, que juga a 2a Catalana i
està en 3r lloc del seu grup, es desplaça
el diumenge (13 hores) al camp del Línia
22 HC de Terrassa, que és el cuer.

RUGBY
El Rugby Club Mataró
busca el primer triomf a
1a Catalana
El Rugby Club Mataró afronta la tercera
jornada de la 1a Catalana després de
dues derrotes ajustades que li han donat dos punts pels bonus defensius.
Reben el dissabte, a les 19:15h al Camí
del Mig, el BUC- UBAE ”B” l’equip
barceloní que també ha perdut els dos
primers partits obtenint dos punts de
bonus i per tant està empatat amb
l’equip mataroní.

Els altres partits dels equips mataronins, tots ells molt interessants, són
dos a casa:
Cerdanyola AEiLL (13è)– Premià Dalt
(12è), dissabte 17 hores
Santvicentí (5è)– UD Mataronesa
(8è), diumenge 12 hores
I dos a fora:
Cabrils (11è) – Pla d’en Boet (15è), dissabte 18:15 hores
Lloreda (10è) – La Llàntia (9è), diumenge 12 hores
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HANDBOL / HOQUEI

El Joventut Handbol Mataró rep el segon classificat
sense res a perdre
temporada passada per un molt contundent 22-38. L’última victòria local
la temporada 2014-15 també va ser
contundent (38-23). El balanç global
és de 3 victòries locals i 5 de visitants.

Una imatge de la darrera visita dels quirzetencs, que va acabar amb triomf visitant. | arxiu

Visita el Teresa Maria Roca
el Sant Quirze de Josep Maria
Guiteras
El dissabte a les 18 hores el Joventut
Handbol Mataró retorna a la competició amb un compromís molt difícil, ja
que rep al Pavelló Teresa Maria Roca
a un dels equips més forts de la competició, l’Handbol Sant Quirze que
és el segon classificat, en posició de
fases d’ascens.
L’equip vallesà el torna a entrenar, després d’un any i uns mesos de

parèntesi, l’ex-tècnic del Joventut,
Josep Maria Guiteras. Des del seu
retorn l’equip “kiri” només ha cedit
un punt, a la pista de l’OAR Gràcia, i
és segon amb 23 punts, sis més que
el Joventut que és cinquè. Abans de
l’empat a Sabadell, el Sant Quirze havia
perdut a Palautordera i a l’Olímpic de
Granollers, dues pistes on el Joventut
ha guanyat.
Els últims precedents són contraris
al Joventut que ha perdut en les tres
últimes visites del Sant Quirze, i la

Les noies juguen a Mislata
Per la seva part l’equip femení del
Joventut Synergie juga a terres valencianes, a la pista del Mislata.
L’equip de Jordi Rubi està situat en
5è lloc de la Divisió de Plata Estatal,
amb 18 punts, gairebé amb la permanència assegurada, tot i que acaba
de començar la segona volta, ja que
té 13 punts de diferència respecte la
zona de descens. Però, per altra part,
ja està a 5 punts dels llocs que permeten jugar les fases d’ascens. L’equip
mislater està un lloc i 3 punts per sota
de l’equip mataroní.
A la primera volta el Joventut va
guanyar per un clar 30-22 i la temporada passada també va guanyar a
Mislata per 24-26.

El dissabte gran derbi maresmenc a l’OK Lliga Plata

El CH Mataró vol començar l’any
2019, tal com va acabar el 2018,
o sigui guanyant
El CH Mataró afronta l’any 2019 en el
qual podria acomplir el seu somni de
retornar a l’OK Lliga. De moment ha
acabat l’any com a líder imbatut de l’OK
Lliga Plata amb un marge confortable
de 7 punts sobre el tercer classificat,
i recordem que aquesta temporada
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només són dos els equips que pugen.
I el primer partit del nou any, el dissabte a les 20:30 hores al Pavelló Jaume
Parera, té tots els atractius possibles, ja
que és un derbi maresmenc, on l’equip
d’Albert Larrea rebrà l’Arenys de Munt,
un equip que la temporada passada
va jugar a l’OK Lliga.
El CH Mataró és líder amb 26 punts
en les 10 jornades disputades. L’Arenys
de Munt no està fent una bona campanya i és 9è amb 12 punts, després
d’acabar l’any amb dues derrotes davant els dos equips no catalans de la
competició. Però s’ha de vigilar perquè a part de la derrota a la pista del
Raspeig no han perdut cap altre partit
a fora i segur que vindran a Mataró
amb moltes ganes.
L’equip arenyenc ha visitat Mataró
16 vegades les diferents categories,

des de la 2a Catalana fins l’OK Lliga,
i en les set últimes (una d’elles a OK
Lliga) la victòria s’ha quedat a casa.
L’última va ser fa dues temporades a
1a Estatal quan el CH Mataró es va imposar per 8-5. Per trobar una victòria
arenyenca a Mataró hem d’anar fins a
la temporada 90-91 a 1a Catalana (7-8).

El femení ajorna l’inici de la segona fase de Nacional Catalana
L’equip femení del CH Mataró havia
de començar la 2a fase però ha ajornat el partit a la pista del Noia fins
el 9 de febrer. L’equip d’Albert Bou
iniciarà aquesta fase en primer lloc
del grup de 2 nivell, i ha d’obtenir un
dels quatre primers llocs per poder
continuar lluitant per l’ascens amb
els equips del grup del 1r nivell, en
les rondes de “play-oﬀ”.
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Joaquín Joyas bat el rècord del
món veterà en 800 metres

L'atleta lluisenc va establir-lo a
Sabadell en la categoria de més
de 60 anys, prova en la que ja
tenia el rècord mundial de M55
E L'atleta Joaquín Joyas, del GA Lluïsos,
va establir ahir divendres un nou rècord mundial en pista coberta de veterans, o màsters com es vulgui dir, en
un control celebrat a Sabadell. Va ser
en la prova dels 800 metres llisos i en
la categoria M60, o sigui per a atletes
de més de 60 anys.
En Joyas disputava la seva segona

cursa a la nova categoria a la qual
pertany. En la primera es va fer amb
el rècord d'Espanya en 1500 metres,
i en la segona va batre el rècord del
món en 800 metres amb un temps de
2:13.87, que milloren els 2:14.06 que
tenia l'irlandès Joe Gaugh des del 2014.
Ell mateix ja tenia el rècord del món
en la categoria inferior M55, que havia establert ara fa cinc anys, el 9 de
febrer del 2014, quan va fer una marca de 2:06.87 que encara sobreviuen
a la taula de rècords mundials, en la
qual ara ja apareixerà dues vegades
el nom de l'atleta mataroní.
I una dada curiosa. Era un control
a nivell absolut i en Joaquín va córrer amb tres rivals 44 anys més joves que ell.
A la mateixa prova va participar el
també lluisenc Sergio Muñoz que va
acabar en un bon temps de 2:01.61. En
el decurs de la reunió Biel Mayans,
també de Lluïsos, va córrer els 200
metres en un excel·lent temps de 22.19,
que és nou rècord del club absolut.

POLIESPORTIU

Tres medalles per
al Dojo Cervantes
en el Campionat de
Catalunya

El gimnàs mataroní continua
mantenint un alt nivell en les
competicions de karate
El passat dia 22 de desembre es van
disputar a Montcada i Reixach els
Campionats de Catalunya 2018 de
Karate en les modalitats de Kyus i
Júnior. Allà hi van ser presents alguns dels karateques del Club Dojo
Cervantes que van obtenir destacats
resultats, demostrant la constant progressió d'aquest gimnàs mataroní.
Jilae Zhang es va proclamar campió
Júnior, Falaye Danfakha va repetir el
subcampionat de Catalunya de Kyus
i Miquel Fossati va quedar tercer en
cadets.

Exitosa 1a Cursa de
Cap d'Any de Mataró

NIT DE L’ESPORT
La Nit de l’Esport se celebrarà divendres 29 de març
i a tal efecte la Direcció d’Esports posa en marxa el
procés d’elecció dels millors esportistes de 2018.

Les categories convocades són:
•
•
•
•
•

Categoria sènior (nascuts el 98 i anteriors)
Categoria juvenil (nascuts el 99, 00 i 01)
Categoria cadet (nascuts el 02, 03)
Categoria infantil (nascuts el 04, 05)
Millors equips sènior, juvenil, cadet i infantil.

Es poden fer arribar les propostes abans del dia 1
de febrer de 2019 per correu electrònic en
format PDF.

correu electrònic:

esports@ajmataro.cat

ETE-1556definitiu.indd 12

El diumenge dia 30 de desembre
al matí es va celebrar la primera
edició de la Cursa de Cap d'Any de
Mataró organitzada pel Centre Atlètic
Laietània, amb el suport de Gesport
i de l'Ajuntament de Mataró. La cursa que va tenir sortida i arribada al
Tcenocampus va tenir un gran èxit
exhaurint els dorsals disponibles i arribant a la meta 359 atletes.
El guanyador absolut va ser Enrique
Luque en homes amb un temps de
15:06, i Inas Kajtih va ser la primera en
dones amb un temps de 17:47.
Des del club organitzador han volgut
agrair la col·laboració de tots els voluntaris, patrocinadors i mitjans de
comunicació.
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Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 12
7:00
7:30
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
0:15
1:45
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
LA CONVERSA
DE TEE A GREEN
POESIA EN VIU
CAPITÀ GINGEBRE /
SET DIES
CREURE AVUI
ÀMBIT B30
GAUDEIX LA FESTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
TRAÇ DE CULTURA
LLEIDA 360
ÚLTIMA SESSIÓ
CALIDOSCOPI
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
TELÓ DE FONS
DE TEE A GREEN
BÀSQUET EN JOC
CALIDOSCOPI
LLEIDA 360
AL DIA CAP DE SETMANA
TREMOLORS: HISTÒRIES
DE LA BATALLA DE L’EBRE
CICLE JAJAJAZZ
OH LA LÀ!
ESTUDI 3
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT x CATALUNYA
CALIDOSCOPI
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
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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

El gran baño

Astérix, el secreto de la poción mágica
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Astérix, el secreto de la poción mágica
12:15 16:10 18:20 20:45

El vicio del poder
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Sobre ruedas
Aquaman
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El regreso de Mary Poppins
Bumblebee
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Animales Fantásticos
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[dv.+dl.-dj.] 18:00

Spider-Man: un nuevo universo
Ralph rompe internet

15:45 20:15
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El Grinch
Superlópez

18:10 22:30

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

Sobre ruedas

18:00 20:00 (12 i 14 gen.)

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

Sobre ruedas 21:00 (11 gen.)
La pera gegant
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quin any va veure la llum
la primera pel·lícula de
Transformers?

Uns Globus d'Or sorprenents
Green Book, Bohemian Rhapsody i Roma triomfen
'Green Book', que es va emportar el premi a la millor comèdia
de l'any, al millor guió i al millor
actor secundari (Mahershala Ali),
i 'Bohemian Rhapsody', que es va
alçar amb dos guardons, millor
drama i millor actor protagonista
(Rami Malek), han estat les grans
triomfadores en la 76a edició dels
Globus d'Or, entregats diumenge
passat de matinada, hora catalana.Uns premis, els quals cada any
entrega l'Associació de la Premsa
Estrangera de Hollywood, que van
estar molt repartits i en els quals
també va brillar Alfonso Cuarón,
que amb la pel·lícula 'Roma' es va
fer amb el Globus d'Or a la millor
pellícula de parla no anglesa i a
millor director.
Amb la cinta produïda per

Tot Cinemes 1851.indd 3

Netflix en la qual Cuarón ressuscita, en blanc i negre, alguns dels
records de la seva infància a través
de la figura de la seva mainadera,
el cineasta mexicà es va imposar
a Adam McKay ('El vici del poder'), Bradley Cooper ('Ha nascut
una estrella') Peter Farrely ('Green
Book') i Spike Lee ('Infiltrat en el
KKKlan') i es va alçar amb el premi
al millor director d'any.
'Roma' també es va emportar el
premi a la millor pellícula de parla
no anglesa, categoria a la qual va
ser relegada per les normes dels
Globus d'Or i en la qual es va imposar a la libanesa 'Cafarnaún',
'Un assumpte de família' del japonès Hirokazu Koreeda, la cinta belga 'Girl' i l'alemanya 'Obra
sense autor'. |Redacció

entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema
Resposta del núm. 1849
"2007"
Guanyadors:
• Soraya Lluch
• José Olivera Valenzuela

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

EL VICIO DEL PODER

Les estrenes

ASTÈRIX: EL SECRET DE LA
POCIÓ MÀGICA

BORDER

La història real de Dick Cheney, l'home
que va passar de ser un buròcrata discret de Washington a moure els fils de
mig món, amb desastroses conseqüències, com a vicepresident americà al
costat de George W Bush.
Direcció: Adam McKay
Intèrprets: Christian Bale, Amy
Adams, Steve Carell, Sam Rockwell.
132 min

El druida Panoràmix cau al bosc tot recollint vesc. L'ensurt el persuadeix que,
potser, ha arribat el moment d'assegurar
el seu millor invent i llegar el secret de
la poció. Els gals més cèlebres hauran de
buscar un nou druida en qui confiar.
Direcció: A. Astier, Louis Clichy
Intèrprets: (Animació)
86 min

La Tina és una agent d'aduanes
infal·lible que sembla tenir un sentit
especial per, a la pràctica, ensumar la
culpabilitat d'algú a les primeres de
canvi. L'aparició d'en Vore, però, li representa un atzucac. Amaga quelcom però,
què és?
Direcció: Ali Abbasi. Intèrprets: Eva Melander, Eero Milonoff, Viktor Åkerblom,
Joakim Olsson. 101 min

ATARDECER

LA TERCERA ESPOSA

EL GRAN BAÑO

La protagonista arriba a una Budapest
que es prepara per la Gran Guerra amb
l'esperança de treballar a l'antic negoci
de la seva família. No només no ho aconsegueix, sinó que s'enfronta a la recerca
d'un germà i una història pròpia ocultes.
Direcció: László Nemes
Intèrprets: Juli Jakab, Vlad Ivanov, Susanne Wuest, Uwe Lauer, C. Harting.
142 min

Una nena de 14 anys té problemes amb
les polítiques familiars, la seva pròpia
agència i la perspectiva de ser mare
quan passa a ser la tercera muller d'un
potentat terratinent al Vietnam rural de
meitat del segle XIX.
Direcció: Ashleigh Mayfair
Intèrprets: Tran Nu Yên-Khê, Mai Thu
Hupong, Nguen Phupong Trà My.
96 min

En plena crisi dels quaranta, un grup
d'amics es decideix a formar el primer
equip de sincronitzada masculí. Desafien
estereotips i incomprensions de la gent,
es fan forta en la il·lusió i treballen en
equip per reeixir en els seus propòsits.
Direcció: Gilles Lellouche
Intèrprets: Mathieu Amalric, Guillaume
Canet, Benoît Poelvoorde, JH Anglade.
110 min

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

Amb l'aspecte en tensió de Mart amb

En aquests dies, pots mostrar una

Amb Mercuri i Saturn per la Casa VIII,

Saturn, pots sentir-te una mica limi-

generositat especial. Estàs reflexi-

segueixes practicant certa prudència

tat en l'àmbit professional. Potser és

onant sobre un assumpte material i

verbal i et serà especialment útil en

moment de tenir un xic de paciència

sospeses oferir el teu ajut a algú que

un assumpte professional que cal

i planificar alguns canvis.

té problemes econòmics.

dur de manera discreta.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Les circumstàncies t'inclinen a impli-

El Sol conjunt a Plutó alerta sobre

Sents que les obligacions són una

car-te més en qüestions emocionals.

el perill d'obsessionar-te en alguna

mica excessives, però només son pro-

Si ets el perfil de Cranc intel·lectual,

qüestió laboral. Deixa que les coses

ducte del teu treball anterior. Compte

potser et costarà una mica més però

flueixin, tot arribarà. Les emocions

amb la descàrrega verbal. Pots afectar

en sorgiràs reforçat.

es tornen més profundes.

els que menys culpa tenen.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Si vius una situació difícil amb la pa-

Ara mateix vols expressar la teva opi-

Amb Venus transitant pel teu signe,

rella o inicies el divorci, s'obren vies

nió. No et conformes en quedar-te ob-

recuperes la necessitat de mostrar-te

d'entesa per arribar a algun acord.

servant com fas habitualment. Algun

més afectuós amb els que aprecies.

Necessitat de fugir de pensaments

tema pendent amb els germans, pot

Sembla que has enamorat a algú. Et

que t'enverinaven.

tornar a agafar protagonisme.

ve de gust un nou look.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Pots experimentar
certa tensió interna, perquè el que
sents, entra en conflicte amb el que
penses. Mira de trobar un equilibri
que t'ajudi a viure en pau amb tu
mateix.

Si no eres massa emotiu,
amb el trànsit de Neptú per la Casa
II, sents que connectes millor
amb les necessitats alienes i t'aferres
a les teves emocions, cercant
seguretat.

Emocions a flor de pell.
Reps molta informació subtil. Si ho
necessites, cerca un espai
tranquil on puguis posar en ordre les
teves percepcions, que ara
poden ser moltes.

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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Tornant a la
dieta sana
Gastronomia: Redacció

Si alguna cosa tenen les festes de Nadal,
és que, qui més qui menys, fa algun excés
alimentari. Ja sigui als dinars d’empresa,
familiars o d’amics, les tradicions fan
que la rutina s’alteri. Per tal de tornar a
la normalitat, l’inici de l’any és sempre
una bona oportunitat per posar noves
pautes i tornar als hàbits anteriors.
“No som conscients de com arribem a
canviar la rutina durant les festes i com
arribem a augmentar la ingesta de dolços,
alcohol o begudes ensucrades”, explica el
dietista i nutricionista Antonio GómezCastro. Però, a més, afegeix l’especialista,
“es canvien patrons de consum, seiem
més hores a menjar i incloem aperitiu
i sobretaula a la majoria d’àpats, cosa
que fa que les digestions siguin molt
més pesades”.

Contra les dietes ràpides
Ara bé, no es pot fer dieta a qualsevol
preu. Per Sonia Cibrián, especialista en
nutrició, no és aconsellable fer dietes poc
calòriques. “Les dietes ràpides només
empitjoren la situació”, sentencia. Cal,
doncs, tornar a les fruites i verdures de
temporada, canviar els cereals per les
versions integrals (menys pesades), reduir els aliments ultraprocessats i buscar fonts de proteïna com ara els peixos
blaus i blancs, els ous i les llegums, “les
grans oblidades de l’alimentació actual”,
destaca la nutricionista.

Tot a taula 1,2 1851 intro + consell.indd 2
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EL CONSELL DE

Ajusta les calories que menges i les que cremes: una classe de Pilates no és una excusa
per després anar de bufet lliure. Pensa que
amb una classe d’intensitat moderada es cremen unes 300 kcal, que es compensen fàcilment amb un suc de fruita o un plat de pasta.
Beu abans, durant i després: si tens set
vol dir que ja has començat a perdre líquid
corporal. Només amb un 2% de pèrdua hídrica augmenta el risc de lesions i baixa el
rendiment.

5 CONSELLS SOBRE
ALIMENTACIÓ I ESPORT
Consells sobre alimentació i esport, més
enllà de seguir una dieta equilibrada, ja
que el pes, el temps d’entrenament i la
preparació física influeixen en la quantitat
de calories que es cremen i en les que haurem d’ingerir després.
Menja 2 hores abans: d’aquesta manera
l’estómac estarà en condicions de fer exercici. Et recomanem un àpat principal ric en
carbohidrats d’absorció lenta (pasta, arròs,
quinoa, mill) amb una ració de proteïna
(peix, carn blanca, ous) i una peça de fruita.

Consell patrocinat per:

Pren proteïnes després de l’entrenament: la
combinació de carbohidrats i electròlits amb
proteïna ha demostrat ser més efectiva que
la mateixa combinació amb hidrats de carboni, a l’hora de recuperar i restablir els nivells
hídrics després d’un esforç.
El dolor muscular no es pot prevenir amb
dieta: les punxades estan provocades per
les micro ruptures fibril·lars que pateix el
múscul quan s’adapta a un nou exercici. És
important fer un bon escalfament abans i una
sessió d’estiraments després.
I, un consell extra… L’energia verda de l’alga
espirulina et pot ajudar a millorar el rendiment físic. Aquesta alga, rica en aminoàcids
essencials, entre altres nutrients, és ideal
per als esportistes que busquen millorar la
recuperació després de l’esport, ja que té un
efecte regenerador de la musculatura.
C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

El canal de Youtube

make sushi
El sushi segueix sent, segurament, el menjar
asiàtic més conegut i cèlebre. A casa nostra
cada cop són més els devots de totes les delícies de la gastronomia japonesa si bé també és
cert que hi ha vegades que el millor producte
als restaurants de referència "pica" una mica.
Per solucionar-ho, es pot fer el salt al sushi fet
a casa i com a millor ajuda tenim aquest canal
de Youtube amb el qual, per poc destres que
siguem, aconseguirem fer-nos-el. I deliciós!

Tot a taula 1,2 1851 intro + consell.indd 3
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CONCURS

yomtabienmecuido

#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
a la web www.totmataro.cat/totataula

missfoodielover

guanya
el premi de
ca la ceci
"La pizza de un metro de largo"

Tot a taula 3,4 Instagram 1851.indd 2

guanya
el premi de
kinetic
"Estofado de garbanzos con boniato y kale"

castillolaia

guanya
el premi de
tasta tu
"Lasaña casera, new resolutions"
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davidlineas

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

guanya
el premi de
the open pizza
"Paella en familia"

clubclorofila

guanya
el premi
espinaler
"Granola casera"

Tot a taula 3,4 Instagram 1851.indd 3
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REPORTATGE
Text: Cugat Comas
Fotos: Arxiu

Alerta,
que ve
el llop!

La irrupció de Vox pot reproduir-se a escala
local amb un augment de la ultradreta

E

l 2019 polític ha començat lògica i
irremeiablement marcat per com va
acabar el 2018. La irrupció sonora del
partit d'ultradreta Vox al Parlament
andalús ha situat aquesta formació al centre
polític i mediàtic. Pot haver sorprès a molta gent
la força de la irrupció del moviment però, tant a
escala municipal com de país, ja fa temps que la
ultradreta forma part de l'escenari polític. Mataró
és la ciutat catalana més gran on Plataforma
per Catalunya ha tingut representació en dues
legislatures seguides. I la Catalunya Nord és una
de les zones que primer i més fidelment es van
lliurar al discurs excloent de la família Le Pen,
primer amb el Front i ara amb Reagrupament
Nacional. No costa gaire quadrar la regla de tres
per veure que hi ha tots els números perquè el
ressorgiment d'aquesta ideologia, a l'empara
de discursos de grans líders mundials com el
propi Trump, tingui rèplica a escala municipal. I
això vol dir incidir directament a les municipals.

Vox es presentarà a les municipals. El partit d'Abascal ja va anunciar que es presentaria "a guanyar" a
les grans ciutats i aquesta setmana La Vanguardia ja
anticipava el que podria el seu cap de llista a Mataró,
José María Pérez Garrido. El 26 de maig, doncs, hi
haurà la papereta del partit, en una jornada en què a
més la tendència generalista serà encara major per
la coincidència amb les europees. Però el fenomen
de la irrupció de la ultradreta supera el sol partit

Tot reportatge ultradreta.indd 2

Vox s'ha fet present a Catalunya en grans actes i manifestacions

triomfant de les darreres andaluses. Mesos abans
d'aquestes eleccions que semblen haver sacsejat
l'escenari ja es reactivava a Mataró l'entitat Unitat
Contra el Feixisme i el Racisme. Es tracta d'una assemblea amb representació de diferents moviments
veïnals, socials i polítics que es van començar a reunir espantats per la irrupció de l'extrema dreta.
Un portaveu de l'entitat afirma que "és després de
veure com és PxC qui capitalitza a Mataró l'èxit de
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les manifestacions per la unitat
d'Espanya que s'encenen totes les
alarmes, ja que som conscients
que a Mataró hi ha unes certes
problemàtiques socials i problemes
als barris que poden ser caldo de
cultiu perquè el feixisme avanci".

Una visió alternativa
A UCFR es reuneixen i treballen
per tal que "es pugui parlar de les
problemàtiques socials i que davant
de carències que té la ciutat no només hi hagi la veu de la ultradreta".
A Unitat volen situar temes com
l'immigratori al centre del debat i
la seva portaveu afirma que "no

ions

Daniel Ferrer

és el discurs antiimmigració el que
ha fet créixer Vox, sinó el reactiu a
l'independentisme català. L'Estat
espanyol és el país europeu on la
immigració és més ben acollida i
davant els discursos racistes nosaltres volem que es parli del dret a
l'empadronament, del dret a vot de
les persones migrades i dels drets
socials de totes les persones".
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De cara a les municipals l'entitat Unitat Contra el
Feixisme i el Racisme es planteja com a objectiu "no
donar cap espai per a la normalització de l'amenaça
a la convivència que suposen forces com Vox, PxC o
el Partit Popular més albiolista, com el de Mataró".
Des d'UCFR, alerten, no cal considerar Vox com una
nova PxC sinó que el fenomen va més enllà. "Cada
dia tens a les televisions de màxima audiència mostres que blanquegen les propostes més excloents i
perilloses del partit", destaca la persona d'UCFR amb
qui parlem. Una entitat, Unitat, que volen desmarcar
de l'independentisme ja que apunten que "fins i tot
hi ha persones que ara són a les nostres assemblees i que es van integrar en moviments com el grup
'Mataró es queda a Espanya'", expliquen.

Quin recorregut pot tenir?
En espera del veredicte de les urnes i de com evoluciona també mediàticament Vox –a inicis de setmana la polèmica per les seves exigències per pactar
a Andalusia ja havien posat en peu de guerra moviments transversals com el feminisme– el que està
clar és que és en ciutats com Mataró on el partit pot
obtenir més vots i més bons resultats. El mataroní
Toni Rodon, politòleg de London School of Economics
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(Londres) i membre del col·lectiu d'anàlisi "El Pati
Descobert" vaticina que Vox tindrà recorregut allà
on el PP i C’s són més forts: "Fonamentalment perquè els seus vots provenen d’aquest grup. Però, més
enllà del recorregut electoral, sens dubte el partit
tindrà encara recorregut polític. Fins al dia d’avui, la
seva presència als mitjans de comunicació ha estat
notable i ja ha aconseguit reequilibrar el debat públic, tant canviant el discurs del PP i C’s com el del
PSOE, sobretot en l’eix nacional", diu el politòleg.
Rodon creu que Vox "té potencial de creixement en
aquells llocs on PxC va obtenir un bon resultat com
Mataró. Tanmateix, a Catalunya, si no és que canvien
les coses a curt termini, per exemple que C’s i PP es
moderin, la qual cosa és improbable, el seu creixement sembla a hores d’ara més limitat. Pot arribar
a obtenir representació a alguns ajuntaments, però
és difícil que ho faci de forma notòria".
En el cas de Mataró, la ciutat ha estat important
en el moviment reactiu a l'independentisme amb
manifestacions alineades a idees com la de Tabàrnia.
Rodon assegura que "si moviments com Tabàrnia
fan campanya per Vox, la seva visibilitat i viabilitat
lògicament canviarà. Tanmateix, aquests moviments
són molt més mediàtics que amb base social".
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El fenomen de la ultradreta va més enllà del recorregut que pugui tenir el partit que lidera Abascal i és
un moviment en puixança europea. Rodon aprecia,
però, diferències entre Vox i PxC o España 2.000:
"El discurs d’aquests partits pivotava exclusivament
en el discurs antiimmigració, mentre que Vox hi incorpora també la crítica ferotge a l’estat de les autonomies, les quals pretén eliminar".

Cada dia, en horari
de màxima audiència, es blanqueja als
mitjans el discurs
excloent de Vox"
UCFR

Cordó sanitari?
Clar com queda que ja ve el llop gros, queda veure
com influeix en la resta d'actors ja no només del
joc polític sinó també d'una societat mataronina
amb problemes evidents. Des d'UCFR aposten per
"interpel·lar els partits perquè en els seus programes
parlin dels problemes reals de la ciutat oferint visions
alternatives a les solucions d'ordre i perilloses del
feixisme d'aquests partits". Un cop siguin dins les
institucions de casa es tornarà a parlar de cordons
sanitaris per aïllar un discurs davant el que alguns
ja s'han permeabilitzat.

Rodon assegura que "el que ens ensenyen diverses dècades d’estudis sobre aquests partits a nivell
europeu és que la seva presència dels parlaments,
un cop es produeix, és difícil d’eliminar" i afegeix
que "els cordons sanitaris rarament són un bon
instrument, atès que legitimes el seu rol d’oposició.
La recerca en ciència política també mostra que
tampoc funciona que els partits socialdemòcrates
es dretanitzin. Dit d’una altra manera, a curt termini
és dubtós allò que funciona, tot i que sí que hi ha
cert acord en quines polítiques són les millors per
fer que els seus votants deixin de donar-hi suport".

Mònica Lora, amb José Casado en la manifestació del 2 de juny passat a Mataró

Daniel Ferrer

PxC vol estudiar una aliança amb Vox
La regidora de PxC Mònica Lora ha felicitat públicament Vox d'ençà de la seva irrupció al Parlament
andalús. La també líder de la formació a nivell
català obre la porta a una aliança amb Vox per la
coincidència ideològica dels dos partits: "No estem
aquí per competir amb aquells en els quals tenim
una similitud programàtica. Els partits no som un
fi en si mateixos, són les idees les que volem que
estiguin representades i si aquestes idees agafen
una dimensió més gran ens alegrem".
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Lora assegura que obre la porta a una aliança electoral: "Estudiarem totes les fórmules possibles i crec
que en cap cas entrarem amb competència amb
ningú, la cooperació sempre és la millor solució"
i es marca dos objectius per les properes municipals: "Volem aconseguir que l'independentisme no
sumi majoria a l'Ajuntament de Mataró, per això cal
mobilitzar els votants perquè la realitat social de
Mataró quedi plasmada a les urnes i, segon, volem
millorar els resultats del 2011". Aquella legislatura,
PxC va entrar amb tres regidors.
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AMB EMPENTA
Les rebaixes encara tiren
Tot i la liberalització legal i l'impacte de la compra per internet, els botiguers
són optimistes amb la campanya d'hivern 2019
Comerç: Redacció - ACN

Les rebaixes tiren, malgrat que
hagin quedat diluïdes. És la principal conclusió de les primeres
hores de la campanya d'hivern
en punts com la Riera de Mataró.
La Teresa assegura que “hi ha més
moviment els primers dies i això
són més vendes i per tant val la
pena”. La Maite, jubilada, és de
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les que s'ha reservat l'endemà de
Reis per mirar botigues tot i que no
sap si acabarà fent despesa: “No
necessito res de concret però els
Reis m'han dut un abric que he
de canviar i aprofitaré per mirar”,
assegura. I és que abandonada la
febre pel descompte i abocats tots
a un marc comercial diferent, les
rebaixes segueixen sent rebaixes.
De rebaixes ara quasi n'hi ha

sempre. A internet, que segons
dades recents ha concentrat quasi
quatre de cada deu compres de
Nadal, els descomptes són l'esquer
permanent. I, a més, la controvèrsia legal entre la llei catalana suspesa i l'espanyola que liberalitza
períodes de promocions fan que
moltes botigues ja fessin rebaixes
ben bé des del Black Friday, que
ara sembla remot, al novembre.
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La Teresa, però, assegura que a la
botiga intenten evitar la referència
nominal de "rebaixes" i que prefereixen seguir fidels a la data del
7 de gener: quan els nens juguen
amb les joguines i els pares van
de rebaixes.

"Lleugerament optimistes"
Els comerciants preveuen que la
campanya de rebaixes d'hivern
sigui "bona" i l'encaren "lleugerament optimistes". “Esperem que
sigui una campanya en línia amb
l'any passat i si el fred ens ajuda,
pot ser que sigui millor”, assegura el president de Retailcat, Joan
Carles Calbet. El vicepresident de
Comertia, Benito García, també
espera que “com a mínim” les vendes siguin com l'any passat si no
és “amb una certa alça”.
El Consell de Gremis ha pronosticat en un comunicat un creixement
d'entre el 3 i el 5% de les vendes
respecte a les rebaixes d'hivern del
2018. Tanmateix, el sector constata
que l'efecte de les rebaixes “queda
diluït” cada cop més perquè molts
comerços les comencen abans del
7 de gener i com a conseqüència
d'altres campanyes de descomptes
durant l'any. En aquest punt Calbet
insta el sector a trobar consens per
millorar-ne l'impacte. García també
apunta que les rebaixes pateixen
una “pèrdua del poder de convocatòria”, ja que els comerços les
anticipen i el fenomen “s'ha anat
perdent”.
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"Han quedat desvirtuades"
Cecot Comerç lamenta que l’inici del període de rebaixes ha
quedat “desvirtuat” d’ençà que se’n va aprovar la liberalització,
la qual deixa en mans de cada comerciant la decisió per aplicar
descomptes i promocions. En un comunicat, la patronal vallesana
apunta que s’ha diluït l’impacte que històricament tenia l’inici
de les rebaixes a data 7 de gener. Així, Cecot admet que els
descomptes al llarg de tot l’any suposen una dinàmica positiva
pels consumidors, però assegura que impacta negativament
en els comerços, que ajusten més els preus i perden marge de
benefici. Per aquest motiu, la patronal reclama consensuar una
data d’inici de les rebaixes.

El 40 per cent anual
El Consell de Gremis es mostra
"optimista" i ha recordat que les
rebaixes en alguns sectors representen el 40% de les vendes anuals,
i que la major part de les vendes

es realitzen en els primers 15 dies
de rebaixes.
Segons les dades de Retailcat,
l'impacte és especialment important en el sector tèxtil, de moda,
sabates i complements.
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98 famílies i 189 infants amb joguina
apadrinada aquest 2019
La campanya de la comunitat dels Salesians creix any en any i permet que la màgia
dels Reis arribi a les famílies amb menys recursos

Emprenedoria: Redacció

Ja fa alguns anys que l'Associació de mares i pares, la comunitat
salesiana de Mataró i els antics
alumnes del Col·legi Salesians i la
Confraria de la Verònica ajuden a
que la nit de Reis sigui per a tothom i que arribi sobretot a aquelles famílies més vulnerables. Una
tasca que permet que els desitjos
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de tots els infants siguin complerts.
El programa 'Un nen una joguina' va néixer fa alguns anys a la
ciutat per tal que inicialment les
famílies i els infants escolaritzats
al Col·legi tinguessin també una
joguina i facilitar així que cap nen
o nena es quedés sense en la seva
nit de Reis. A més, ajudants de Ses
Majestats, patges, o inclús en alguna ocasió el mateix Rei tocava la

porta de la família feia realitat allò
que havien posat a les seves cartes.
Amb els anys ha anat creixent i
famílies, entitats i persones anònimes de la ciutat apadrinen una
carta d'un infant de la ciutat. Es
fa un treball educatiu i es posa a
la carta aquelles coses que l'infant
desitja i també poder cobrir alguna
necessitat. Així, amb aquest apadrinament es fa realitat el que allà
posa, almenys en allò material. Així
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L'espai de l'economia social

Inauguren l’exposició
'Economia Social i Solidària:
un canvi a l’abast de la teva
butxaca'
Coop Maresme i XES Mataró volen donar a conèixer
l’economia social i solidària al Cafè de Mar
Economia social: Redacció

roba d'abrigar, material esportiu,
joguines o material escolar són
portats a la mateixa casa de l'infant i la seva família.

Els números del 2019
La passada nit de Reis de 2019
van ser un centenar de voluntaris
i voluntàries, un cop més, els que
van fer que 98 famílies de la ciutat
de Mataró i 189 infants rebessin
els seus regals.
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El dijous 17 de gener a les 18h,
s’inaugurarà una exposició per donar a conèixer l’economia social i
solidària a l'històric edifici cooperativista del Cafè de Mar. Aquesta exposició és una primera aproximació a l’Economia Social i Solidària
(ESS): sistema econòmic que posa
les persones en el centre, redistribuint la riquesa i democratitzant
l’economia. L’exposició física es
complementa amb un web que recopila documentació i bibliografia
de cadascun dels eixos de la mostra
(www.expo-ess.org). Mitjançant
aquest recull digital, peces audiovisuals i l’exposició itinerant,
Coop Maresme i la XES Mataró
(grup local de la Xarxa d’Economia
Solidària de Catalunya) visibilitzen
l’ESS com una alternativa al capitalisme, que posa al capdavant les necessitats de la comunitat en lloc de
maximitzar el benefici econòmic.
La mostra s’ha dividit en set
grans blocs: una breu definició de
l’ESS, els seus principis, la concepció del Mercat Social, la utilització
de les Monedes Socials, el Balanç
Social com a eina d’autoavaluació

de les entitats d’ESS, la intercooperació com el recurs primordial
per dur a terme projectes d’ESS i
un darrer mòdul amb una selecció de tres iniciatives destacables
de la comarca del Maresme, pels
seus trets diferenciadors i la seva
aposta innovadora.
La inauguració de l’exposició del
dijous 17 de gener comptarà amb
una visita guiada. A continuació
de la presentació de l’exposició i
al mateix espai, tindrà lloc l’Assemblea oberta de la XES Mataró
Maresme amb la intenció de seguir
enxarxant territori i materialitzar
exercicis d’intercooperació, intercanvi, suport mutu i solidaritat, on
estan especialment convidades
totes les cooperatives i entitats
de l’ESS de la comarca.
Podreu visitar l’exposició del
18 al 30 de gener de dilluns a divendres en horari de matins. La
mostra circularà per altres espais
de la comarca els pròxims mesos.
Informació de contacte
www.coopmaresme.cat
twitter.com/coopmaresme
facebook.com/coopmaresme
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
VENDO ACCIÓN FAMILIAR.
Centre Natació Mataró. 125€.
697.271.707
VENC ACCIÓ CENTRE Natació
Mataró. 150€. 659.851.143
C O M P R A - V E N D A
IMMOBILIÀRIA
¿LE URGE VENDER su piso?
disponemos del dinero al contado
para comprarlo inmediatamente
a partir de 3 días. F. escrituras y
entrega de llaves. Cualquier zona.
Su Casa 93.757.12.82
COMPRAMOS CASAS. Centro
de Mataró, o garajes, locales,
pequeños solares, etc. No importa
estado. Buscamos cualquier sup.
edificable para promoción de
viviendas. También Permutas,
buscando la mejor rentabilidad
para Ud. Máxima seriedad y
discreción demostrada. Pago
inmediato contado. Su Casa
93.757.12.82
TRASPASSOS-LLOGUERS
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA
tv, micro, nevera, internet, dret
a cuina. Zona privilegiada.
639.703.037
SE COMPARTE LOCAL para negocio
peluquería, terapias, consultas.
654.329.894
TREBALL
BUSQUEM ADMINISTRATIVA
en horari de matí per empresa
a Sant Andreu de Llavaneres.
Imprescindible vehicle propi. Enviar
currículum a info@lamardenet.com
SE PRECISA OFICIALA OWERLOCK,
boras y zig-zag. Interesados
696.491.197
CHICA BUSCA TRABAJO cuidado
personas mayores. Mucha
experiencia. 636.380.842
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TREBALL
NOI EDUCADOR INFANTIL,
s’ofereix per cangurar, acompanyar
o recollir de l’escola. Experiència i
referèncias. 605.645.386
CHICO OFRECE CUIDAR abuelo.
Experiencia. 656.913.560
CHICA OFRECE LIMPIEZA horas.
698.805.540
CHICA BUSCA TRABAJO Limpieza,
cuidado abuelos o lavaplatos,
tardes. 639.076.838
CHICA CUIDA PERSONAS mayores,
niños. Tel. 688.342.691
LIMPIEZA POR HORAS, cuidado
mayores. 664.146.453
CHICO 22 AÑOS, busca trabajo.
Experiencia como ayudante paleta,
ayudante ebanista, limpieza
cristales. 631.208.779
CHICA SE OFRECE, limpieza,
cuidado niños... 602.191.916
CHICO BUSCA CUALQUIER trabajo.
602.191.916
CHICA SE OFRECE para cuidar
niños, personas mayores con
experiencia en geriatría, limpieza
de hogar. 666.862.431
FAIG ACOMPANYAMENTS en
centre sanitari i/o domicili. Carme
616.416.987
PROFESSIONALS
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa.
Havaneres, cançó marinera. Festes
majors, festes de carrer, festes
privades, casaments, aniversaris,
etc. Informació sense compromís
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
CASAMENTS. SOPRANO posa
el cant a la teva cerimònia. Fes
que aquest dia tan especial sigui
inoblidable. 625.947.230 Rosa
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
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PER INSERIR ANUNCIS: www.totmataro.cat/economics
E L TOT M ATA R Ó : O fi c i n es.
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

PLA D’EN BOET: Papereria Balada:
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS: Ps. Carles
Padrós, 91
CERDANYOLA: Estanco Indiano:
Carrer Roselló, 4
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VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR?
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!

PROFESSIONALS
SE HACEN OJALES y se ponen
botones. Tel. 93.790.82.32
REFORMAS, OBRAS, reparaciones,
albañilería, electricidad, fontanería,
g a s , p i n t u ra . E c o n ó m i c o
670.232.977
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja.
Desembussos, fosses sèptiques,
neteges tècniques, de basses,
de piscines, sanejaments,
omplim piscines, diposits de
reg, manteniments, autoritzats
per el transport de residus
(ADR), inspecció claveguerem.
93.750.20.71 /93.750.63.77
M U D A N Z A S , M O N TA J E ,
desmontaje de muebles. 20 €/
hora. 698.645.233 /610.627.821
WhatsApp
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones.
Agua, gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
LAMPISTERIA, FONTANERÍA,
electricidad, aparatos eléctricos,
reparación lavadoras, calentadores,
calderas. 697.725.158
ELECTRICISTA. 607.160.610
PALETA 697.685.580
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
REMIENDOS DE CARPINTERÍA,
cintas de persiana, etc... Servicio
rápido. 622.229.616
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
VARIS
GRACIAS E. S. POR los favores
recibidos. A. P.
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Econòmics
TAROT
PATRICIA TAROT Y VIDENCIA
lo importante es la verdad. VISA
93.282.61.88 Consultar ofertas.
CONTACTES
ERIKA, PARTICULAR. 631.287.774
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar
de encuentro.24h 689.843.590.
Piso privado
SE PRECISA encargada para casa
de relax en Mataró 692.029.760
llamar de 9h a 14h
DÚPLEX 60 €/MH. 605.360.061
LA MEJOR CASA de contactos en
Mataró 14 srtas. disponibles 24h
657.894.558 /93.741.63.41
TRAVESTY GUAPÍSIMA, FEMENINA.
Disponible. 674.425.543
NOVEDAD. RELLENITA LATINA.
Rubia 40 años. 603.605.991
FABIOLA 22 AÑITOS. 632.219.539

Reformes integrals de pisos,
banys, cuines i més...
Lampisteria en general
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Un jutjat denega la llicència del macroprostíbul

El promotor i els seus tècnics, fa mesos, davant el solar on volien alçar el gran bordell

Cedida

L'empresari pretenia que es "rehabilités" un antic permís d'obres que estava
caducat i que servia només per construir un "edifici industrial"
Societat: Redacció - ACN

El promotor del macroprostíbul
de Mataró no té llicència d'obres.
Ho ha dit reiteradament l'Ajuntament en els darrers anys i ara
també ho diu la jutgessa del contenciós administratiu número 10
de Barcelona, segons relata a la interlocutòria. L'empresari en litigi,
Josep M. Colomer Ribot, pretenia
que d'acord amb la llicència ambiental obtinguda el 2010 per al
futur prostíbul es "rehabilités" ara
una antiga llicència d'obres amb
la que poder aixecar el bordell. Es
dona la circumstància, però, que
aquesta antiga llicència d'obres, de
l'any 2007, estava ja caducada i, a
més, com recorda la interlocutòria,
servia només per fer-hi un "edifici
industrial". La jutgessa desestima
doncs la petició del promotor de
vincular dues llicències que són
“d'actes administratius clarament
diferenciats”.
Quan fa poc més d'un any el
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) va declarar vigent
la llicència ambiental del que havia de ser el futur macroprostíbul
de la ciutat es van encendre totes
les alarmes. El consistori mantenia el front comú contra el bordell,
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però el seu promotor va arribar a
escenificar als terrenys que l'inici
d'obres era imminent.

La via del promotor
Els seus plans eren clars. Si tenia
llicència ambiental havia de tenir,
a la força, una llicència d'obres
que li permetés aixecar l'edifici,
malgrat la que havia demanat anys
enrere estava caducada i, actualment, no en pogués demanar cap
altra per la suspensió de llicències i la modificació del pla d'usos
dels polígons que havia impulsat
l'Ajuntament de Mataró.
Colomer Ribot, doncs, va tornar a portar el cas a la justícia i
reclamava que, d'acord amb la

sentència del TSJC, que li reconeixia la llicència ambiental, es "rehabilités" ara la seva antiga llicència
d'obres. El jutjat contenciós administratiu número 10 de Barcelona,
però, li denega la petició. “Aquesta
pretensió no pot prosperar”, assegura la jutgessa a la interlocutòria,
que també recorda que l'antiga
llicència d'obres la va demanar a
través d'una societat diferent a la
que va demanar la llicència ambiental del prostíbul, amb la qual
cosa no es poden "relacionar". A
més, apunta també que l'antiga llicència d'obres es va atorgar només
per a la construcció d'un "edifici
industrial no vinculat a l'exercici
d'una activitat concreta".

Prop d'una dècada de litigi
El conflicte per la implantació d'un prostíbul de grans dimensions
a la ciutat s'arrossega des de fa gairebé una dècada. L'any 2010
es van fer públiques les intencions de Colomer Ribot de construir
un gran complex de la prostitució al polígon Les Hortes de la
capital del Maresme, a tocar de la zona d'oci nocturn Hi havia
projectat un local amb 54 habitacions de diferents tipologies,
algunes de les quals amb jacuzzi inclòs, i dues sales de ball –una
per a clients VIP– de més de 1.000 metres quadrats. El negoci
portaria el nom de 'Chocolate Night Club' i l'edifici inclouria un
soterrani amb un aparcament amb capacitat per a 30 vehicles.
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Temporada estable de teatre de luxe
Aquest 2019 passaran pel Teatre Monumental noms com Dagoll Dagom,
Pere Arquillué, Alberto San Juan, Àgata Roca o Joel Joan
Teatre: Anna Galdon

Noms consagrats comparteixen aquest 2019 temporada estable de teatre amb propostes més atrevides. Si es destaquen les obres més conegudes, es
podria dir que el Teatre Monumental acollirà durant
la primera meitat de l'any una gran producció per
mes: Maremar de Dagoll Dagom al febrer; El preu
d’Arthur Miller amb Ramon Madaula, Pere Arquillué,
Lluís Marco i Rosa Renom al març; Mundo Obrero
d’Alberto San Juan a l’abril i Escape Room, de Joel
Joan i Hèctor Claramunt, al maig.
Una aposta clara per muntatges d'èxit que se suma
a les propostes més desconegudes. D’entre elles
destaca Oskara, obra creada per dues companyies
Premi Nacional de Dansa que dona el tret de sortida

a la temporada estable el 26 de gener i que ha estat
reconeguda amb tres Premis Max i el Premi de la
Crítica de Catalunya. Però no és l'única: Conferència
espectacular i Raphaëlle completen la programació.

Noves escenes
Precisament aquestes dues últimes obres, Conferència
espectacular i Raphaëlle, formen part de la proposta
Transversal, una iniciativa que es porta a terme a
diversos municipis catalans i que busca potenciar
la creació escènica contemporània.
Toc mataroní
L'intèrpret Marc Vilajuana forma part del repartiment
de Maremar, de Dagoll Dagom. Ell representa el toc
mataroní d'aquesta temporada estable de teatre.

Comèdia destacada, però fora de temporada
D'entre les propostes programades fora de la temporada estable destaca Alguns neixen estrellats.
Dirigida per Enric Llort i interpretada per Joan Pera, la comèdia es podrà veure el divendres 18
de gener al Teatre Monumental.
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La festa d'absolutament tothom

El rei Baltasar saludant durant la cavalcada

D.Ferrer

Antoni Blanch s'acomiada aquest any de la direcció de tot el pack dels Reis després
d'apostar per un relat i la integració de totes les cultures de casa nostra
Festes: Cugat Comas

Els Reis van tornar a passar per
Mataró, desfilant en Cavalcada
davant molts milers de persones,
en un 5 de gener que va mantenir temperatura de tardor. Quines
festes, de temperatura, si ni tan
sols per Reis fa fred. “Com que el
temps s'ha trastocat, ara farà fred
per Setmana Santa” em vaticina un
amic que potser no s'ha fixat que
enguany les llunes endarrereixen
el calendari festiu i ens n'anem a
vigílies de Sant Jordi. El comentari
meteorològic, com d'altres dignes
del gènere de tertúlia d'ascensor,
són típics i tòpics de l'espera de la
Cavalcada, un acte que és com el
pas d'una cursa o quelcom molt
esperat i acabes destinant més
temps a l'espera que no pas a la
cosa anhelada en si. La Riera, tram
final de la Cavalcada, està més plena que mai però no pas de gent
sinó de la mateixa quantitat però
més estreta. Hi han posat unes
tanques que apilonen el personal
encara més. Coses de la seguretat
que sempre s'interpreta entre exageració i peus de plom.
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Seguim esperant i una amiga
correctora diu que els Reis o són
Mags o són d'Orient però que no
s'ha de dir "Reis Mags d'Orient".
Deu tenir raó però veient tot el que
generen jo no estalviaria consideracions. Els Reis són l'hòstia –expressió que segur que és incorrecta
i irreverent– i també ho és la seva
arribada adornada amb el mateix
paper de sempre. Hi ha qui sembla que tingui delit per criticar-ho
sempre tot però, què carai, treguin
zoom i agafin perspectiva: veiem
què és la Cavalcada i a veure qui
té nassos de criticar-la.

La festa de la diversitat
La Cavalcada és l'únic acte de
tot Mataró. Així a seques. El que
interpel·la més gent i fa sortir al
carrer a més varietat. No és poca
cosa, en temps actuals en què la
naturalesa mestissa del nostre teixit social és i voldrà ser dinamitada per dèspotes i racistes. Miris
on miris de l'acte hi ha tothom
somrient i feliç i aquesta amalgama també es reprodueix simbòlicament es el què desfila. Aquí es
nota la intenció d'Antoni Blanch i

el seu equip, que s'acomiaden de
l'escomesa per cert, en representar
la diversitat. Enguany la comunitat
xinesa, hermètica com poques, ja
desfila. Anem bé.
La Cavalcada és el de sempre.
Caramels que als golafres i als que
comptarien la felicitat a quilos de
recaptació els semblaran pocs, l'ordre establert dels darrers anys amb
els Reis repartits i una disposició
de centenars de persones i esforços
perquè milers i milers en gaudeixin. Un petit miracle, sense pans
ni peixos, amb el que Mataró en
els primers dies de l'any es regala
un mirall on mirar-se i veure què
és en realitat.
A l'Ajuntament, discursos que
costa de sentir i després un passadís etern de 'selfies' de camí al
conte que s'explica. Aquest darrer
tram, segurament millorable, va
ser una de les apostes d'ençà que
el 2013 el mateix Blanch, Carme
Buscà i Marta Domingo van agafar
les regnes de tot el que comporta l'arribada dels Reis. Gràcies al
triumvirat directiu per l'empenta
d'aquests anys i que la Cavalcada
segueixi millorant ara.
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Imatges

La Cavalcada dels Reis Mags d'Orient, en imatges

Daniel
Ferrer
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VIMAT

GESTIONS IMMOBILIÀRIES

PROMOCIÓ D'HABITATGES
EN EXCLUSIVA D’OBRA NOVA
A MATARÓ
"RESIDENCIAL RAMON LLULL"
• Immobles de 2,3 i 4 habitacions amb terrasses.
• Pàrquings i trasters i zona comunitària amb piscina.

INFORMACIÓ I VENDA:
Baixada de les Espenyes, 11 · Mataró
606 070 098 · 630 879 572

Promou:

www.totmataro.cat/argentona

Argentona

Sant Julià allarga l'esperit festiu
De l'11 al 13 de gener té lloc la Festa Major de Sant Julià i, amb ella, l'edició d'hivern
de la Garrinada. Els plats forts de la festa inclouen teatre, música i pirotècnia
Festes: A.G.

Com és ja habitual, Argentona
allarga les festes nadalenques amb
l'arrencada de la Festa Major d'Hivern. De l'11 al 13 de gener el municipi commemora Sant Julià amb
activitats ja tradicionals com ara
cercavila de gegants, sardanes, correfocs per petits i grans, mostra
de bestiari de foc o el concert de
festa major, aquest any a càrrec
de l'Orquestra Maravella.
Però enguany hi ha també programades activitats no tan tradicionals: la proposta culinària d'Art i
tapes, l'arribada de l'obra de teatre
de Toni Albà i Fermí Fernández o
les propostes musicals com ara el
concert de la Mashup Party Band
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& Dj Surda o el Vermut Jazz amb
Ivó Oller Jazz Group.

Tres Tombs
El Diumenge 12 a partir de les 12
h tindrà lloc un dels actes més esperats i tradicionals: el dels Tres
Tombs, que enguany són protagonistes del disseny del cartell de
la Festa Major. L'animació musical anirà a càrrec de la Banda
de Música de l'Associació Música
Argentona.
Garrinada d'hivern
Però un dels plats forts és, des de
fa tres anys, la Garrinada d'hivern.
A les 23 h de divendres l'Espai Cal
Guardià acollirà la quarta edició
del Garrivern. La que s'espera que

sigui una de les nits més fredes
de l'any començarà amb els vilassarencs Simbiosi –guanyadors
del concurs de música jove del
Maresme (Maresmusic)– seguirà
amb el hip-hop de Senyor Oca, i
la traca final anirà a càrrec del PD
Badabronx.

Piromusical
Les Festes d'hivern posaran punt final diumenge a les 19.30 h a l'Ajuntament amb l'espectacle de foc
muntat per Pirotècnia Tomàs. La
música del piromusical està seleccionada a consciència i vol retre
homenatge al director de cinema
Bernardo Bertolucci. Per aquest
motiu s'han escollit músiques dels
seus films més icònics.
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Activitats
destacades
TEATRE
OSSOS. Una comèdia amb
Toni Albà i Fermí Fernández.
Divendres 11 a les 21 h a La
Sala d'Argentona.
CINEMA
- SOBRE RUEDAS
Divendres 11 a les 21 h al
Centre Parroquial. També dissabte a les 20 h i diumenge
a les 19 h.
- LA PERA GEGANT
Dissabte 12 a les 16.30 i 18 h
al Centre Parroquial. També
diumenge a les 17 h.
CULTURA
Nomenament de la Biblioteca
“Joan Fontcuberta i Gel”.
Dissabte 12 les 12 h a la
Biblioteca d'Argentona.
TRES TOMBS
Diumenge 13 a les 12 h, sortida del Polígon Nord.
FESTES DE NIT
- GARRIVERN
Divendres 11, Espai Cal
Guardià. Simbiosi, Senyor
Oca i PD Badabronx.
- NIT DE FESTA
Dissabte 12, Espai Cal
Guardià. Concert de Mashup
Party Band & Dj Surda.
PIROMUSICAL
Les festes d'hivern acaben amb l'espectacle de la
Pirotecnia Tomás diumenge
13 a les 19.30 h
El programa complet de la
festa es pot consultar al web:
www.argentona.cat
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La construcció és el segon sector amb més accidentalitat

Arxiu

La sinistralitat laboral al Maresme creix
Tots els sectors econòmics del Maresme, exceptuant la indústria,
registren un increment de la sinistralitat laboral
Maresme: Redacció

Males dades. El darrer trimestre
del 2018 va tornar a tancar-se amb
dades negatives sobre els registres
de sinistralitat laboral al Maresme.
Els accidents a la feina han crescut durant el tercer trimestre de
l'any, tant en comparació amb
el trimestre anterior com en relació al mateix període de 2017.
Entre els mesos de juliol, agost i
setembre es van comunicar 955
sinistres. Per sort, el 99,37% van
ser pronosticats de lleus i no es
va registrar cap víctima mortal.
Les dades recollides per l'Observatori de Desenvolupament Local

del Consell Comarcal del Maresme
mostren que la sinistralitat laboral
a la comarca està fortament masculinitzada i és, justament en el
col·lectiu d'homes on s'ha centrat
l'increment d'accidents respecte
al segon trimestre de l'any. Les
dades indiquen que el 67,33% del
total de sinistres a la feina afecten
treballadors homes.
Dels 955 accidents laborals comunicats durant els mesos de juliol,
agost i setembre, el sector serveis
és el que va concentrar el volum
més important (el 66%), seguit de
la construcció (16%), la indústria
(14%) i el sector primari (2%). En
la comparativa intertrimestral, la

sinistralitat augmenta en tots els
sectors econòmics excepte a la indústria, amb un descens del 22%.
Les dades, traspassades a Índex
d'incidència (nombre d'accidents
laborals en relació a cada 100.000
afiliats a la Seguretat Social) també
mostren un increment al Maresme,
un augment que encara s'accentués més tenint en compte que les
xifres han baixat a nivell provincial
i de Catalunya. De fet, el Maresme
presenta un índex d'incidència per
sobre del català i del provincial.
Mentre la comarca comptabilitza 935,07 accidents laborals per
cada 100.000 afiliats a la Seguretat
Social, la xifra es redueix als 855,39
en el conjunt de Catalunya i al
772,62 en l'àmbit provincial.

Més baixes per accident
El nombre d'accidents laborals amb resultat de baixa ha augmentat en relació al segon trimestre de l'any i també respecte
un any abans. Se n'han comunicat un total 955, el que suposa
un increment relatiu de l'1,92% i absolut de 18 respecte del segon trimestre. I en relació a un any abans l'increment relatiu ha
estat del 4,71% i l'absolut de 43 accidents més. L'augment en
termes interanuals s'ha donat en tots dos sexes, un 6,81% en el
cas dels homes i un 0,65% en el cas de les dones.
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Sense morts

Els accidents laborals
es categoritzen en lleus,
greus i mortals: 949 accidents han estat lleus,
el 99,37%, i 6 han estat
greus, el 0,63%. No n'hi ha
hagut de mortals
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Creen les rutes de "la iaia del Maresme"
per promoure el turisme familiar

La web de "la iaia del Maresme"

Cedida

S'han editat en paper i també es poden consultar a
www.laiaiadelmaresme.cat
La Coia, més coneguda com
"la iaia del Maresme" fa milers
d'anys que recorre la comarca.

C12 maresme rutes iaia.indd 2

Acompanyada del seu amic "picot" ha viscut totes les civilitzacions i coneix tots els racons

dels 30 municipis maresmencs.
Reivindicant el seu tarannà de
dona moderna, sàvia i esbojarrada, elegant i estrafolària, ha decidit
compartir la seva saviesa publicant
"La increïble Guia de la iaia del
Maresme". Una guia que proposa
10 rutes turístiques i convida petits i grans a guanyar una medalla
d'expedicionari desxifrant enigmes
i tresors amagats.
El Consorci de Turisme del
Maresme, amb la col·laboració
del Consell Comarcal, Turisme
Catalunya, Diputació de Barcelona
i el Consorci de Normalització
Lingüística, ha elaborat aquesta
Guia. | Redacció
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VALORACIONS
GRATUÏTES
La xarxa més gran de Mataró amb 3

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

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

OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es
CENTRE (Ref. 308967). Casa de 282
m2 a Plaça Cuba, de 3 plantes (local+2
plantes), 4 habitacions, 45m2 de terrassa,
possibilitat de fer pàrquing o vivenda a
la p.baixa.

245.000€

T

CENTRE (Ref. 207568)
207568).
Planta baixa d’obra seminova al costat
de l’estació, de 90m2, 3 habitacions, 2
banys, amb terrassa de 25m2 i balcó
exterior de 8m2.

223.000€

T

OFICINA PERAMÁS: Miquel Biada, 79 · T. 937 378 028 · babn7@tecnocasa.es
Pla d’en Boet(Ref. 308902). Local
comercial de lloguer en el Pla d’en Boet,
front parc infantil i zona escolar. 90m2, 3
habitacions, bany complet, terrassa i gran
entrada. Entrada a peu de carrer.

500€ al mes

T

Peramàs (Ref. 308914). PIS A PERAMÀS
AMB ASCENSOR I Pàrquing! Pis amb
90m2, 3 dormitoris. Saló menjador de 20
m2 amb balcó. Cuina amb galeria annexa
i bany complet.

189.000€

T

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

8438

CERDANYOLA SUD (Ref. 305454).
4t pis amb ascensor. Pis de 75 m2
distribuïts en 3 dormitoris, menjador amb
sortida a balcó, cuina i bany complet.

85.000 €

T

CERDANYOLA SUD (Ref. 303886). Casa de
200 m2 distribuïts en 2 plantes, consta de
6 dormitoris, ampli saló menjador, 2 banys
complets, cuina independent i 3 terrasses.
Afectada d’aluminosi.

162.000 €

T

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

*HIPOTECA AL

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

100%

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

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

droguer de quarta generació

Joan Boter a la nova botiga de Can Boter, situada al c/ Santa Maria

Anna Galdon

Va començar amb 12 anys treballant a la botiga els
estius. Als 14 sortia de l'escola i anava a ajudar al seu
pare, i als 16 ja hi feia mitja jornada. Explica que la
carrera d'Història la va fer "entre hores", i que aquesta
era l'única forma d'aprendre l'ofici. Un ofici que, en
el seu cas, ve de família. El seu rebesavi ja treballava
en la indústria química. El besavi va obrir botiga a
Badalona i l'avi va establir-la a Mataró. D'ell l'ofici
va passar al seu pare, i del pare a en Joan.
Ara Can Boter comença una nova etapa. Després
de més de 60 anys al carrer Barcelona, la botiga es
trasllada a la cantonada entre els carrers Santa Maria
i Pujol. Segons Joan Boter, l'anterior ubicació era un
lloc "estrany" pel seu tipus de negoci. “Estar aquí
té més sentit. Hi ha la carnisseria, la formatgeria,
la fruiteria... i la drogueria. La gent ve a comprar
amb carro”, explica. “I com que qui venia ja ho feia
expressament, traslladant-nos no perdem clients”.
Els motius del canvi són diversos. D'una banda, el
lloguer “començava a ser excessiu”, però també era
qüestió d'espai. “Els nostres avis tenien molt d'estoc,
però ara es busca minimitzar”, detalla. I és que el model ha canviat. Abans Espanya era molt permissiva
legalment parlant, però la regularització actual fa que
no interessi tenir producte químic emmagatzemat.
Així, en Joan va cada dia a buscar el que necessita, i
prefereix “dir-li a un client que torni a la tarda” que
tenir caixes d'estoc amb gènere. Sobraven, doncs,
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Daniel Ferrer

molts dels prop de 250 metres quadrats que tenien.
Però també hi ha motius personals, i és que la botiga era plena de records agredolços: “Aquell espai
em va donar els millors moments de la meva vida,
però també hi vaig viure la mort del pare. Era un
sentiment difícil de suportar”. Amb els de casa van
prendre la decisió. “Les botigues no són museus”, es
van dir, i van posar fil a l'agulla. Tenen clar que no
perdran la seva filosofia: “El client aquí no ens demana una cosa concreta, ve amb un problema, i això
és perquè confia en nosaltres. No hi ha res que em
faci més il·lusió que veure la gent entrar per la porta”.

Un ofici únic
El de droguer és un ofici complex, i el procés
d’aprenentatge és lent. Per aquest motiu, explica
Joan Boter, és difícil trobar personal. "La voluntat
de la persona és important perquè és un procés a
llarg termini: la quantitat de producte és molt gran
i l'atenció molt personalitzada.", detalla.

ApUnts
Defineix-te: Amable i alegre. Intento ser tan bona
persona com puc.
Un llibre: “Traición”, sobre la història de Roma.
Una pel·lícula: “El padrino”, de Francis Ford Coppola.
Un referent: El meu pare.
Un somni: Viure tranquil.
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T. 937 965 148

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

inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com
5365

Ref. 4461
ZONA
EL SORRALL:

T

Ref. 2512
ZONA PZA.
CATALUNYA:

T

155.000€

163.000€
Ref. 6226

T

Z. PAÏSOS
CATALANS

ES HORA DE S
E
CON NOSOTRR PROPIETARI@!
TU HIPOTECOS PUEDES!
A AL 100%

OPORTUNIDAD.PISOCONASCENSOR
MUYLUMINOSO: balcón ext, vistas montaña,
4 hab. (2 dob), baño con ducha y aseo, cocina off
ref, galería, suelos gres. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 4495
T
Z. CERDANYOLA
ALTA:

PISO SEMI NUEVO, COMUNIDAD REDUCIDA CON ASCENSOR: 2 h. dobl, salón,
cocina americ. (posibil.cerrar), baño, balcón
ext. Mejor que nuevo. (C.E. EN TRÁMITE).

OCASIÓN. PISO CERCA DE TODOS LOS
SERVICIOS, MUY CONSERVADO: Ascensor,
3 hab. baño compl., salón com., balcón exterior, ext. aluminio blanco.(C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 7073
ZONA
LLANTIA:

ZONATRANQUILAY COMUNICADAGRANDESDIMENSIONES: Ascensor, 3 hab. (2 d), 2
baños, salón chimenea, cocina off.roble, galería
Comunidad reducida. (C.E. EN TRÁMITE).

159.000€

T

189.000€

OPORTUNIDAD POR ZONA
Y PRECIO. PISO DE 100M2.
CON ASCENSOR.

Con amplio salón de 28m2, balcón exterior, 2 baños completos, cocina office lacada blanca, galería, 3 hab. (2 dobl), calefacción, pl de pk. incluida.

215.000€

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

937 965 148
9/1/19 12:30

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

MATARÓ - Cirera

115.000 €

PLANTA BAIXA AMB BONIC PATI SUPERIOR DE 15M2!
67m², passadís, 2 habitacions, 1 bany complet amb banyera, cuina
americana, saló-menjador, sòls de parquet, portes de fusta, finestres
lacades amb tancaments d’alumini. Vine a veure’l!!! T 151450

MATARÓ - Centre

275.000€

ÀTIC DÚPLEX D’OBRA NOVA AMB TERRASSA DE 31M2!!
Pis 72m². 3 habit., 1 bany, cuina office, saló, terres gres, aa/cc. 1a
qualitat! Calefacció, portes noves, finestres noves tanc. d’alumini
Climalit. Pàrquing opcional de lloguer!! T151520

MATARÓ - Parc Central

MATARÓ - Via Europa

187.260 €

PIS ASSOLELLAT MOLT LLUMINÓS I ACOLLIDOR!
75m², 2 habitac.,1 bany, cuina office, saló-menjador, balcó, calefacció, sòls de ceràmica, armari encastat, portes fusta i finestres
lacades amb tanc.d’alumini. Bon estat de conservació!! T 151480

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

335.488 € MATARÓ - Urb. Can Bruguera 350.000 €

ÀTIC DÚPLEX EN EXCLUSIVA AMB TERRASSA DE 100M2!

GRAN CASA A 4 VENTS AMB PARCEL·LA DE 1000M2!

95m², 2 plant. 3 habit.. exteriors, 2banys, cuina office nova, saló-menja- 385m², 5 habitacions, 3 banys, 2 cuines, 2 salons, llar de foc, terrassa,
dor, vestidor, balcó, aa/cc, gres, calefacció, portes fusta i finestres, tan- jardí, 2 piscines, solarium, terres de parquet, tancam. d’alumini, calefacció, aire condic.,Fantàstiques vistes a mar i muntanya!!! T250274
caments d’alumini porxo, barbacoa, pàrquing. Únic!!!T 151499
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al

!

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

MATARÓ - Havana

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

625 €

PIS MOLT LLUMINÓS A POCS MINUTS DE LA PLATJA!
2n pis sense ascensor. 75m², 3 habit., 1 bany reformat, cuina office
ben conservada, saló-menjador, tanc. d’alumini. Immillorable situació amb molta llum natural. Molts comerços i serveis!! T 110640

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Centre

950 €

MATARÓ - Cerdanyola

750 €

PIS COMPLETAMENT REFORMAT I EQUIPAT!
70m², 3 habitac., 1 bany reformat, cuina office, saló-menjador, balcó, calefacció, sòls de gres, portes noves de fusta i finestres amb
tancaments d’alumini. Molt acollidor!! T110663

MATARÓ - Peramàs

800 €

GRAN PIS TOTALMENT EXTERIOR I BEN CONSERVAT!
100m², 4 habit., 1 bany, cuina office, saló-menjador, balcó, galeria,
sòls de terratzo, calefacció, portes de fusta i finestres lacades amb
tancaments d’alumini. Molt assolellat! !! T109809

MATARÓ - Centre

400 €

PIS MODERN DE POCS ANYS AMB PISCINA COMUNITÀRIA!

LOCAL COMERCIAL AMB TERRASSA MOLT CÈNTRIC!
85m², 4 habit., 2 banys compl., cuina office, saló amb balcó. Terres 49m2, 1 bany, aa/cc, llums led, persiana elèctrica, terrassa 50m2.,
gres i calefacció. Traster. Portes i finestres blanques, tanc. d’alumini. 5 min. a Pl.Sta Anna. Ideal oficines o serveis! Molt assolellat. Llums
led, aire cond., portes fusta i parets blanques!! T302966
Terrat espectacular amb piscina i gespa artificial. Vine!! T108356
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