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ES BUSCA GRAN
ESDEVENIMENT
Mataró vol deixar de ser l'unica ciutat
de la segona anella sense un reclam
puntual de visitants
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Pl. Cuba, 48, Mataró
info@sucasa.es

Tl. 93 757 12 82
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www.sucasa.es
AQUESTA SETMANA
DESTAQUEM AQUEST
IMMOBLE

ATENCIÓ A AQUEST IMMOBLE!
COMPRA A PREU DE LLOGUER!

AMB VISTES OBERTES!

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

Ref. 12957 CERDANYOLA-COSTAT RDES:
Habitatge perfectament orientat al sol, en
avinguda àmplia sense edificacions properes. Destaca el seu excel·lent estat. 3 dorm.,
Saló menj. 2 ambients. Cuina equipada. Bany
reformat. Terrassa posterior. Pocs veïns.

F

129.250€

T

130.000€

Ref. 12955 Z. EIXAMPLE: Habitatge
d’excel·lents qualitats pel seu impecable
estat, bona distribució i les seves àmplies
mesures. Superfície 117m2. Edificació
imatge impecable. 4 dormitoris. Saló 26m2
indep. Balcó/terrassa molt assolellat. Cuina
àmplies mesures. 2 banys (un suite). Calefacció. Terres parquet / porcellànic. A / Cond.
Aparcament + Traster!

T

299.000€

BONA INVERSIÓ!

PREU EXCEPCIONAL!!

A AVINGUDA PRINCIPAL!

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. 12951 CENTRE-RONDES: De les millors ocasions. 98m2 actualitzat recent. Amplitud d’espais. Molt de sol per orientació. 3
dormitoris + desp. Saló menj., 2 balcons. Cocina office restaurada. Bany amb banyera +
dutxa hidrom. Calefacció. Zona tranquil·la.

Ref. 12940 ARENYS DE MUNT: Excel·lent
compra a edifici semi-nou. Impecable. Molt
cèntric i boniques vistes sobre tota la zona i
la Riera. Saló menjador ampli, balcó/terrassa.
Cuina de bones mides. 3 dormitoris dobles. 2
banys. Calefacció. El millor de la zona!!

E

137.950€

F

169.000€

TOTALMENT EXTERIOR!

ESTUPENDA CASA UNIFAMILIAR!

Ref. 12919 PLAÇA CATALUNYA: Habitatge 100m2, entorn agradable. Pis amb amplitud i lluminositat. 4 dormitoris. Saló menjador 26m2. Balcó/terrasseta. Cuina equipada
amb galeria. Bany àmplies mesures en haver-li annexionat l’aseo. Parking opcional!

Ref. 12784 DOSRIUS-URBANIT.: Fàcil localització. Estupenda casa unifamiliar a 4 vents
parcel·la 700m2 a 2 carrers. Costat zones verdes no edificables. Sup.200m2 útils edificada en
planta baixa + 2 alçades. 5 dormitoris. 2 salons
(1 x planta).Terrassa/solarium. Bona ocasió!

T

222.500€

T

225.000€

T

179.000€

¡DE LES ZONES MÉS DEMANADES!
Ref. 12958 CENTRE/COSTAT C./ ARGENTONA: Habitatge 100m2 alt i d’estades àmplies i lluminoses. 4 dormitoris+ traster 13m2
part superior. Saló menjador. Balcó/terrasseta. Gran cuina office. 2 banys. A/Cond. Terres
de parquet. Bon pis famílies!!

T

290.000€

VOL SABER QUAN VAL EL SEU PIS?
Valoracions gratuïtes. 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

www.maresmed.com

comercial@maresmed.com

A 20 minuts de Barcelona
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A 2 minuts de Mataró Park
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Davant de tot
Heisenberg
antiracista
Opinió: Víctor Gonzàlez

A ritme de rocksteady, un grup britànic de finals dels anys 70, cantava: “Si tens un amic racista ara és el moment, ara és el moment de
finalitzar la vostra amistat”. Són els The Specials, i la cançó, dolça i
combativa, ens l’hauríem de posar a tot volum les 24 hores del dia.
En temps de crisis moral i social la música pot ser un bon refugi.
Però pensant-ho millor, calen moltes més barricades que refugis.
Llocs des d’on combatre discursos que fan fortuna, com el de VOX
a Andalusia, o el ben nostrat de PxC, que recordem que va aplegar
el 10,5% dels vots l’any 2011 a Mataró.
Un punt de combat contra el discurs de l’odi és el llenguatge. A
Mataró quasi el 20% dels habitants són d’origen estranger. Els
nous actors polítics, i no tan nous, els definirien com “ciutadans
de segona i il·legals”. Unes afirmacions que demostren que es pot
ser inútil i perillós a parts iguals.
La doble naturalesa dels partits d’extrema dreta, vergonyosos i preocupants, demostra que, com els objectes, es pot ser dues coses
al mateix temps –gràcies física quàntica, ets la meva nova aliada.
Per tant, quan aparegui la paraula il·legal sobre la taula, recordeu:
gràcies a tot allò il·legal hem aconseguit els majors avenços collectius. La il·legalitat és un motor de la història.
Era il·legal que votessin les dones. Era il·legal sindicar-se. Era illegal el gol de Maradona amb la mà. Darrere cada gran victòria hi
ha una il·legalitat. I és que la legalitat és una més de les veritats
provisionals.
Al final, els discursos de la por són difícils de mantenir amb el
temps. Tot i que amb les paraules no n’hi ha prou, ni de bon tros,
sempre és una bona forma de donar la volta a les altisonàncies
racistes. I com veieu, si la física quàntica està de la nostra part,
som realment imparables.

JOAN PERA
APLAUDIT: És bona la coincidència entre un bon moment de reconeixement, amb el Premi Gaudí
d'Honor i una obra de lluïment com
la que presenta aquest divendres.

AGRESSIÓ SEXUAL
CASTIGAT: Un altre cas a la nostra ciutat prova que la xacra de la
violència masclista és present, just
en moments en què determinats
partits l'han posat en dubte.

L’ENQUESTA

Estàs a favor de suprimir
la presència d'animals a
les festes?
42,8% No
41,3% Sí, a totes
15,9% Sí, a algunes

LA PREGUNTA

Creus que un gran
esdeveniment serviria de
revulsiu per a Mataró?
VOTA L'ENQUESTA A:
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Et dissenyem i reformem
la casa dels teus somnis

Volem enamorar-te!
Farem la reforma de la teva casa
de forma ràpida i amb el disseny
que sempre has somiat.
Més de 26 anys fent reformes
• Reformes d’interiors
• Mobiliari de cuina, bany i equipament
• Aplicació de microciment
• Obres i projectes
• Interiorisme
• Construcció i obra nova
• Arquitecte tècnic
• Distribuïdor oficial de mobles de cuina

Vine a veure la nostra exposició a Mataró: Ronda Països Catalans, 39 · Can Soleret.

T’hi esperem!
www.amidacocinas.com · amida@amidacocinas.com · 93 799 99 95 ·

Les portades

Foto antiga

El pas del Cargol

De fa 25 anys

El pas del Cargol, aquí a la imatge en una instantània sense data
fixa però que podríem ubicar als
anys 60 o 70 del segle passat, va
ser el primer pas per al transport
rodat que es va fer amb la reordenació que va suposar el pas de la
carretera Nacional a baix a mar,
en paral·lel a la via del tren.

En aquesta imatge veiem, a més,
l'edifici de Can Maitanquis que
actualment acull una zona d'aparcament rotatori que n'ha heretat
el topònim. En els seus primers
anys, pel seu disseny, el pas del
Cargol era un lloc gens aconsellat
en episodis de fortes pluges, ja que
s'havia inundat completament.

De fa 15 anys
ANY XXXIII

Del 17 al 23 de gener de 2014
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NÚMERO 1610

Continua l’ocupació al CAP de Rocafonda-El Palau i la
protesta veïnal també s’estén a Cerdanyola

De fa 5 anys
portada 1610.indd 1
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Ciutat
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Obres de millora al
Parc del Nord a partir
de l'abril

El Parc del Nord, a Vista Alegre

Arxiu

El pressupost és de
152.000 euros
L’Ajuntament de Mataró durà a
terme, a partir del mes abril, treballs de millora al Parc del Nord
que permetran reordenar aquesta
zona verda del barri de Vista Alegre.
El Parc del Nord ocupa una superfície de 29.224 m² i se situa entre
els carrers d’Almeria i de Salvador
Espriu. L’espai verd integra al seu
interior el Centre Social Carrer
d’Almeria i el Camp Municipal
de Futbol Vista Alegre-Els Molins
en el seu punt més alt.

Més connectat
D’una banda, els treballs previstos
reordenaran els itineraris i milloraran la connectivitat del parc. Així,
la plaça d’accés des de la ronda de
Sant Oleguer es configurarà de nou
situant-la a una cota lleugerament
inferior a l’actual i creant una zona
d’estada amb bancs adaptats a la
topografia. L’espai es connectarà
mitjançant escales formades per
travesses de fusta amb la rampa de
formigó que dóna al carrer d’Almeria, amb el centre social i amb
el camp de futbol. Es millorarà,
també, el perímetre del camp.
També està previst ubicar a dins
de la zona verda un nou parc urbà
de salut amb aparells de gimnàstica per a la gent gran.
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Rocafonda pateix
El PP proposa la creació de grups de vigilància per fer front al que considera un
increment de la inseguretat. L’Associació de Veïns demana una acció a llarg termini
Ciutat: A. G.

“És un problema de ciutat, no
de barri”, assegura Maria Majó, de
l’Associació de Veïns de Rocafonda.
Es refereix a la situació que viu
aquesta part de la ciutat i que ha

Obertura 1-2 Rocafonda.indd 2

fet que molts es plantegin quines
han de ser les properes accions
a seguir. “La situació és greu, i és
veritat que hi ha joves que creen
problemes, i ho condemnem enèrgicament, però per solucionar-ho
cal fixar-se en l’arrel del problema.”

Una arrel que es troba, segons
l'Associació, en la falta d’espais
de lleure per joves, en les retallades en educació i sanitat, en
l'emergència habitacional o en
la falta de recursos destinats a
cohesionar socialment el barri.

16/01/2019 13:15
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“La situació és molt complexa i el
problema no s’afronta bé”, sentencia Maria Majó, a la vegada que
critica tant l’Ajuntament com la
Generalitat per mirar cap a una
altra banda. “Els voluntaris, que
fem molt, i molt per sobre de les
nostres obligacions, som insuficients. No es tracta de fer alarmisme,
però és clar que hi ha un problema
i cal buscar solucions”, diu Majó.
En concret, i segons l’Associació de Veïns, hi ha un problema
de densificació de població i cal
una acció educadora, social i comunitària que treballi contra les
ocupacions i que implementi una
atenció continuada.

La proposta del PP
Divendres passat el líder dels populars a la ciutat, José Manuel
López, oferia una compareixença
a la Plaça Joan XXIII de Rocafonda
per denunciar el que considera un
augment de la inseguretat i l’incivisme. Un augment que, assegura, es deu a les accions concretes
d’un grup “de joves i adolescents”.
Així, i per tal de fer front al que
considera un clar increment de la
inseguretat, el grup municipal del
PP proposa la creació de patrulles
populars, una espècie de servei de
vigilància “integrat pels mateixos
veïns del barri”. La proposta prenia força aquesta setmana arran
de l’agressió sexual que va patir
una dona dissabte al barri i que
ha posat en alerta als veïns.

Obertura 1-2 Rocafonda.indd 3

Els populars asseguren que, si
no es dona una resposta proporcionada abans d'aquest aquest
cap de setmana, sortiran a “passejar i vigilar pel barri durant la
matinada”.

Proposta del barri
Per tal de trobar solucions de llarga durada, el barri té algunes propostes. La més clara? “Cada curs
surten educadors i educadores

socials dels centres de la zona i
després no els contracta ningú”,
explica Maria Majó, que proposa
que les administracions contractin aquests perfils, “molts són fills
d’aquesta onada migratòria” per
ajudar a comprendre la situació i
fer de pont. “Ens esgarrifa quan
un nano estira una bossa, però les
causes per la qual un jove arriba
aquí són molt complexes. La ciutat
els menysté”, conclou.

Radiografia de l’associació veïnal
L’Associació de veïns de
Rocafonda proposa mesures
contundents i de llarg termini,
fet que els fa defugir de la idea
de crear patrulles ciutadanes.
El que cal, asseguren, són més
recursos policials. “No hi ha
formació perquè el policia se
senti part del barri”, explica
Majó. “No s’ha potenciat la
figura de policia que coneix

els carrers, que interacciona
i és propera. Ens hem trobat
amb policies que insulten, per
exemple, i això fa que es perdi
el respecte.” Per l’associació
veïnal, les patrulles “durarien
un temps determinat, i després el problema persistiria”,
Per aquest motiu consideren
que es tracta d’una mesura
que només “escalfa els ànims”.

16/01/2019 13:15
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LA RIERA 48
Maig de 2019: el retorn a l’eix ideològic

Opinió: Joan Salicrú

La política mataronina del proper mandat serà diferent a la del
període 2015-2019, un moment
polític marcat com mai en l’àmbit local per l’agenda nacional. El
present mandat arrencava amb la
conformació d’una aliança entre
els dos vells antagònics partits, el
PSC i CiU, abocats a pactar després
del resultat de les eleccions de maig
de 2015. Hi ha un detall, però, que
va passar força desapercebut en
aquell moment i que ara rebrota

amb força de cara al que hagi de
passar a partir del juny de 2019: la
nit del 24 de maig de 2015 David
Bote va decidir prioritzar un pacte
amb ICV-EUiA, malgrat que l’aritmètica ho desaconsellava perquè
la coalició electoral havia obtingut
tan sols un regidor. Bote hauria
volgut sumar Esteve Martínez i a
partir d’aquí buscar el suport d’Esquerra Republicana, reforçant el
marc mental d’esquerres amb què
ell funciona i està acostumat. De
seguida es va veure que les possibilitats d’entesa eren mínimes,
perquè els resultats obligaven ICV
i EUiA a mantenir-se a l’oposició.

El seu no va derivar en una altra
possibilitat, que mantenia encara a dins la presència d’ERC, que
era el disseny d’un tripartit amb
els de Francesc Teixidó però també amb la llavors Convergència i
Unió. Curiosament, Esquerra es va
acabar desmarcant d’aquest pacte
no tant pels desacords en l’àmbit
nacional amb el PSC –que hi eren–
sinó pel que van interpretar una
excessiva fam de mantenir-se en
el poder per part dels convergents.
D’aquesta manera, Bote es
va trobar governant amb Quim
Fernàndez i amb una formació,
CiU, de qui estava lluny en moltes
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coses. El pacte l’havien fabricat
dos titans de la política municipal
des dels anys 80, Esteve Terradas
(PSC) i Jordi Surinyach (CiU, ara
PDEcat), que compartien encara
una cultura unitària dels temps de
l’Assemblea de Catalunya i un alt
grau de complicitats personals.
Així les coses, els fets van anar
com van anar i al cap de poc més
de dos anys, els convergents van
decidir deixar al govern arran de
l'“actuació vergonyant” que veien
en el no suport de l’alcalde a la
convocatòria de l’1 d’octubre i la
no prou contundent condemna
de les càrregues policials d’aquell
fatídic dia. I a partir d’aquell moment Bote va governar sol, amb el
seu “petit gran equip”, més lliure
d’esperit i més tranquil; paradoxalment, va aconseguir aprovar
de nou uns pressupostos (els del
2018) i veurem què acaba passant
amb els del 19 (el govern no hi acaba de renunciar i sembla que encara hi ha marge per aconseguir-ho).

Serà diferent
El mandat que ve, però, tot serà
diferent, perquè el gruix del món
de l’esquerra alternativa federalista
anirà de nou de bracet: ICV, EUiA i
PodeMataró,
amb
Sergi Morales
de
AAFF
PArticular
homs tot

cap de llista i amb Sarai Martínez
de número 2. Per poc que sumin
podrien treure perfectament tres
regidors, que amb la tendència
a l’alça que tots els nassos polítics –i alguna enquesta– preveuen
per a David Bote, farà que el front
PSC-Comuns superi sense gaires
problemes els deu regidors. Això,
dibuixarà un escenari absoluta-

"Mataró es prepara per a
la resurrecció del tripartit en alguna de les seves
possibles fórmules"
ment diferent al de quatre anys
enrere. I facilitarà les coses perquè
Esquerra, que segueix amb la seva
malfiança històrica cap al món
postconvergent i que vol ampliar
base electoral arreu de la ciutat,
pacti de nou –des de fora o des de
dins– amb les dues forces amb qui
ja va governar entre 2004 i 2011,
per bé que en aquells moments
l’experiment va acabar cansant
a gairebé tots els protagonistes.
El primer senyal d’aquesta nova
direcció que pren la política mataronina es1va evidenciar
fa unes
mataro.pdf
17/7/18
17:26

quantes setmanes quan, davant els
pressupostos de 2019, PSC i els comuns van convocar una signatura
pública de l’acord per aprovar els
nous comptes. L’elecció de Sergi
Morales com a cap de llista dels
comuns, que és un sensat i bregat polític malgrat que generacionalment encara és jove, facilita
tot aquest moviment de retorn de
l’eix ideològic a la governació local.

Ciutadans, i l'independentisme
Les eleccions del mes de maig podrien donar alguna sorpresa però
després de l’anunci de la presentació de Vox el panorama en el
camp de les dretes espanyolistes
cada cop sembla més atomitzat
i més improbable el gran ascens
que s’intuïa mesos enrere per a
Ciutadans i, d’altra banda, el camp
independentista no dona mostres
de confluir de cap de les maneres,
més encara quan Primàries per la
República ha anunciat que tirarà
endavant una llista independentista pròpia passi el que passi.
Així, a banda de fer punts per
superat l’anterior rècord de nou
formacions polítiques distintes al
consistori, Mataró es prepara per a
la resurrecció del tripartit en alguna de les seves possibles fórmules.
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Nous
Propòsits
Tot depèn de
la voluntat
No creguis en fòrmules màgiques, no hi
ha dreceres, no et tocarà la loteria ni et
plouran solucions del cel. Per assolir els
nous propòsits tot depèn de la voluntat!
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Nous Propòsits

Sí, es pot perdre pes després de les festes!

ELS CONSELLS DE
'BELLEZA ACTIVA'
Tants mesos "portant-nos bé" fugint de fregits,
greixos saturats i dolços, mantenint el pes a ratlla...
i en uns quants dies el nostre esforç se'n va en orris!
T'ajudem a recuperar la silueta perduda i a perdre
pes després de les festes nadalenques. Encara que
possiblement quan tornis a la rutina diària, aquest
sobrepès guanyat a base de tiberis, torrons i begudes
alcohòliques desapareixerà, no oblidis seguir els següents consells, que t'ajudaran a seguir pel bon camí

es pot substituir per unes gotetes de llima, llimona,
tomàquet natural o espècies.

- Consumeix els aliments preparats a casa, d'aquesta forma et serà més fàcil evitar la ingestió d'olis i
greixos saturats.

- Reparteix els menjars en 5 o 6 preses diàries.
D'aquesta forma, menjaràs menys quantitat i l'organisme digerirà més fàcilment.

- Consumeix piscolabis lleugers (una poma, una
pastanaga crua, un tros d'api, etc.); que la temptació
caigui en productes que no engreixen.

- Evita en la mesura del possible el consum de sucre i recorda que aquest es troba en aliments en els
quals ni t'imagines...

- Redueix el consum de sal (la dosi justa ha de ser de
0,5 grams al dia). Per aportar sabor als plats, aquesta

- Consumeix fibra. Té un efecte saciant més durador que l'aigua, i això t'ajudarà a despistar la gana.
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- Utilitza sempre oli d'oliva verge, en quantitats
reduïdes.
- Beu molt líquid –té un efecte saciant–, sobretot
aigua, infusions o begudes isotòniques. Evita en la
mesura del possible el cafè i les begudes gasoses.

16/01/2019 13:48
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fes-temsatroícculai garartuaïta!
i tindràs la

piscina olímpica (50m)
exterior climatitzada
zona relax i solàrium amb
accés directe a la platja
2 piscines 25m cobertes
i piscina d’esbarjo exterior
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activitats dirigides
zumba, ciclo-indoor, pilates, ioga,
aiguagim, circuit tàbata, GAC, TTC,
estiraments, tonificació, circuit sènior...

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

pista
poliesportiva,
sauna, esquaix...
grup de tècnica
de running
natació per a
embarassades...
16/1/19 10:51

Nous Propòsits

Cóm podem assolir
els nostres propòsits
d’any nou?

ELLS:
ANOTA AQUESTS CONS
ET SERAN ÚTILS!

Consells professionals del Centre CIDIE
de la Fundació Ramón Rosal
Qui no es planteja nous propòsits en encetar un
nou any? Qui no es proposa coses com cuidar-se
més amb una dieta equilibrada, fer exercici, deixar
de fumar, estalviar, millorar les relacions personals...?
Però és important seguir alguns consells i recomanacions per poder realitzar-los amb èxit i no caure
en sentiments de frustració.

1

Sempre és útil aprendre de l’experiència. Ens
pot ajudar el fet d'identificar i valorar les dificultats que hem tingut per assolir els objectius
que ens vam plantejar en anys anteriors. Què és el
que no va funcionar i per què? De la mateixa manera també ens ajuda identificar les estratègies que
hem utilitzat per assolir els èxits. Per això és important tenir en compte que els nostres propòsits han
de ser realistes, concrets i assolibles. A vegades ens
plantegem massa coses, objectius massa grans i
ambiciosos o coses que no depenen de nosaltres.

2

Un cop identificades les dificultats i establerts
els nostres objectius realistes, concrets i assolibles ens pot ajudar fer una petita llista
(contra més curta i concreta millor) amb allò que ens
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proposem per ordre de prioritats. És necessari ferse preguntes del tipus Perquè vull fer aquest canvi?
Què em motiva a fer-lo? Què penso que m’aportarà
aquest canvi? Com crec que em sentiré després d’haver-lo realitzat? Visualitzar-nos assolint els nostres
objectius ens pot ajudar en el procés.

3

Per mantenir-nos motivats més enllà del mes
de gener cal seleccionar i prioritzar molt bé
els nostres propòsits i això ho hem de fer en
funció de les nostres necessitats. Quan un objectiu
respon a una necessitat autèntica per a nosaltres
ens serà més fàcil mantenir-lo i ens donarà més satisfacció assolir-lo. Cal preguntar-nos què és el que
realment necessitem? És important que els objectius

16/01/2019 13:48

núm. 1852 del 18 al 24 de gener de 2019

s’ajustin a la nostra realitat, perquè quan no ho fan,
generen més frustració.

4

Un nou propòsit no ha d’implicar-nos estrès
ni ansietat. Si el volem mantenir ha de ser
portable i no ens ha de generar malestar. És a
dir, un propòsit vàlid serà aquell que pot ser assolible
amb certa tranquil·litat. Serà difícil poder mantenir
objectius que ens suposen un esforç excessiu. És per
això que es fa molt difícil mantenir objectius molt
grans durant molt de temps.

5

Al llarg del procés caldrà anar fent avaluacions periòdiques que ens indiquin el prop
o lluny que estem del nostre objectiu a fi de
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poder anar-nos regulant. Potser serà el moment de
fer un ajustament més realista dels nostres propòsits
o bé de plantejar-nos nous objectius si els antics els
hem assolit amb èxit.

Pot ser d'ajuda
I quan no ens ensortim... la psicoteràpia
i els tallers de creixement personal ens
poden ajudar a definir i assolir els nostres
objectius de forma realista, concreta i
assolible.
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Nous Propòsits

Bons propòsits d'ordre
Vols que durant aquest any 2019 se
solucionin els teus problemes d'ordre?
Llegeix!

SER
AQUEST 2019 HA DE
L'ANY DE L'ORDRE!

Sempre que arriba un any nou, tots ens fixem
bons propòsits per millorar algun aspecte de l’any
que acabem. Que després al llarg de l’any nou els
acomplim, ja és un altre tema. Deixarem els propòsits tipus “Deixar de fumar” o “Anar més al gimnàs”
per un bloc de salut i ens centrarem en els temes
que més ens agraden aquí: l’ordre i l’organització.
Per a tots aquells que us queixeu que mai teniu la
casa com us agradaria o temps per fer coses noves,
us proposo uns quants bons propòsits per posar-hi remei.
Els podeu fer tots o només alguns. Fins i tot només
un! Sempre en funció del que creieu que podreu
complir. No intenteu posar-vos un repte molt alt
(és a dir, voler-ho fer tot de cop) perquè si pel motiu
que sigui no ho aconseguiu, us farà sentir malament.
Millor començar amb poca cosa i a mesura que ho
aneu interioritzant, afegiu-ne de noves.

Les meves propostes són aquestes

1

Deixeu de comprar coses inútils o que no necessiteu realment. Abans de comprar feu-vos
aquestes preguntes: “Ho necessito?”, “Ho utilitzaré?”. Si la resposta és no, no ho compreu! Oblideuvos d’ofertes, rebaixes i descomptes especials.
Si no ho necessites, no ho compris!! Recordeu que
la millor manera de tenir orde amb poc esforç és
tenint poques coses. I si aquestes preguntes no us
funcionen, repetiu això deu vegades: “Tinc de tot”.

2

Intenteu depurar casa vostra. Comenceu
per un calaix, continueu per un armari i a
mida que aneu veient avanços, us motivareu
per acabar fent tota la casa. Traieu tot allò que no
utilitzeu o que no us agrada. I per a tots els que us
costa llençar coses, feu-ho al revés: no decideixis
què vols llençar. Decideix amb què et vols quedar.
Així sabràs què és tot el que et sobra.

3

No vulgueu fer moltes coses en poc temps.
Millor fer-ne poques i ben fetes. Allibera’t
l’agenda i aprèn a dir que “No”. Mira què és
tot el que t’ocupa temps i deixa de fer coses que
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no t’agraden. I aquí incloc estar dins de grups de
Whatsapp, Facebook o altres que us distreuen amb
missatges o històries que no us aporten res. Us ho
diu una experta en dir sempre que Sí i que amb el
temps ha deixa’t de fer-ho. Al principi costa dir que
No, però us puc assegurar que un cop ho fas una
vegada i veus que vas més tranquil·la per la vida, la
següent vegada ja no costa tant. A més, les coses que
fas les gaudeixes més perquè no les fas amb pressa.

4

Fixeu-vos unes rutines diàries d’ordre i
compliu-les: deixar els marbres de la cuina
recollits, els coixins del sofà al seu lloc, fer el
llit al matí, no deixar la roba bruta per terra, penjar
l’abric en arribar a casa... són petites coses que si les
interioritzem i les fem cada dia, al final les fem sense pensar i ens estalvien tenir la casa desordenada.
Aquests són alguns dels propòsits que crec que us
poden ajudar a començar aquest 2019 de manera
ordenada. Recorda: no cal que els facis tots a partir de l’1 de gener. Comenceu amb alguns i la resta
els aneu incorporant progressivament en la vostra
rutina diària. Veureu com al final us serà molt fàcil
tenir i mantenir l’ordre.

Àmmia Serra
www.totmataro.cat/blocs/disfrutant-de-l-ordre

16/01/2019 12:53

núm. 1852 del 18 al 24 de gener de 2019

C/ iluro, 39 Mataró
93 798 22 33

minervamataro@gmail.com

MATRÍCULA
GRATUÏTA

Enjoy Order
Enjoy Order neix
per ajudar a persones o
empreses que no tenen
temps o no saben com
organitzar les seves coses.
Àmmia Serra és membre de
l'AOPE, Asociación de Organizadores Profesionales
de España.
www.enjoyorder.net
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Nous Propòsits

Consells per no
fracassar amb els
idiomes
Què hem de fer i què hem de tenir en
compte ara que en volem aprendre
T'has proposat que d'aquest any no passa, que
vols augmentar competències, aprendre idiomes
i entendre les pel·lícules en versió original? Doncs
para atenció als següents consells i, sobretot, pren
totes les mesures perquè aquest cop no sigui un més
a la llista de fracassos de les temptatives anteriors
Aquest any sí!

Tres consells bàsics
Tingues clar el teu objectiu: per què vols aprendre aquest idioma? Aquesta és la primera pregunta que t'has de fer. Si tens clar l'objectiu,
això ajudarà en la teva motivació i, si estàs motivat,
et resultarà molt més fàcil aprendre un idioma.

1

2

Marca't uns objectius realistes: escull un idioma
pel qual estiguis motivat i fixa't unes metes que
et siguin assolibles. Ajusta aquests objectius a
la teva disponibilitat i no intentis anar més de pressa.
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3

Organitza't bé el temps: una bona organització del temps és clau per a l'èxit en qualsevol estudi. Avaluar de forma realista la teva
disponibilitat et servirà per triar un curs d'idiomes
amb un horari intensiu o extensiu o online.

16/01/2019 17:45

Sin título-3 1
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Agenda
Guia cultural

JUANJO TABARKA,
VERMUT DE CANTAUTOR
Diumenge

20

de gener
12:00 h //
Parc de Rafael Alberti
(Mataró) //

E

l Vermut Musical arriba a
Cirera per presentar-nos la
nova cara de Juanjo Jiménez. El
líder del grup Tabarka estrena nou
projecte amb la gravació d’un àlbum a veu i guitarra buscant un so
més cru i de veritat, per a poder
connectar amb el públic amb unes
cançons de tu a tu. En aquest
nou projecte està recopilant
les seves millors cançons i
nous temes inèdits que veuran la llum en aquest nou enregistrament. Juanjo Tabarka
té forts lligams amb el barri, ja
que hi col·labora activament en
ocasions, com el Cirera Rock.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
Dansa: 'Oskara'

MÚSICA //
Va de jazz i músiques
tranquil·les: 'South'n Bossa'
Diumenge 20 gener / 19 h / Ateneu
Vilassanès (c. Sant Josep, 37.
Vilassar de Mar) / Preu: 6 €.
Concert del grup amb ritmes i
melodies del Brasil.

TEATRE I DANSA //
'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.

'La Dama de Piques'
Dimarts 22 gener / 19.45 h /
Teatre Principal (c. Església, 4547. Arenys de Mar) / Anticipada:
15€. Taquilla: 17€.
L’òpera més ambiciosa de
Txaikovski, a càrrec de Royal Opera
Chorus & Orchestra. Retransmissió
en directe des de la Royal Opera
House de Londres.
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'Els Pastorets de Mataró'
Dies 19 i 20 gener / Ds. 19 h i Dg.
17 h / Sala Cabanyes (La Riera,
110. Mataró) / 16-18€. També: 27
de gener i 3 de febrer.
Espectacle musical centenari, part
de la tradició nadalenca. Més de
300 persones en el muntatge que
enguany dirigeix Marc Molina.

Dissabte 26 gener / 20.30 h / Teatre
Monumental (La Riera, 169. Mataró)
/ Platea: 21 €. Amfiteatre: 17 €.
Espectacle guanyador de tres premis Max creat per dues companyies
Premi Nacional de Dansa: Kukai
Dantza i La Veronal.

INFANTIL //
Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 18 gener / 17.30 h: El
conte de la Rotllana "Olivia… i la
joguina perduda", de Ian Falconer.
Dimecres 23 gener / 17.30h:
Art Time "Alexander Calder", coneguem els mòbils més originals.
Dijous 24 gener / 17.30 h: Dijous
a la Biblio "En Santi va la biblio",
de la Fundació Maresme.

16/01/2019 19:00
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nda

TEATRE /

MÚSICA /
Doctor Prats
Divendres 25 gener / 22 h /
Sala Clap (c. Serra i Moret, 6.
Mataró) / Taq.: 15 €. Ant.: 12 €.
Concert del 19è Aniversari de la
Sala Clap, amb el grup terrassenc amb un dels millors directes
del panorama musical català.

Fet a Mataró: 'Calma!'
Dimecres 23 gener / 19 h / Can
Gassol (pl. de la Pepa Maca, 15.
Mataró) / Gratuït amb invitació
Un solo de Guillem Albà. El sisè
espectacle de l'artista, que coincideix amb els 12 anys de naixement
de la seva companyia.

Biblioteca Antoni Comas (c.
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Divendres 18 gener / 18 h: Tallers
a la Biblio "Cartrons i creacions".
Dissabte 19 gener / 12 h: Storytime.
L’hora del conte en anglès "The Far
West" a càrrec de Get It English.

Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Divendres 18 gener / 18 h: Club
dels Setciències "Fem de periodistes!", de 8 a 12 anys.
Dissabte 19 gener / 16 h: "Llegim!",
Tertúlia literària a partir de 13 anys.
Dimarts 22 gener / 18 h: L'hora del
conte Dia Escolar de la No-violència
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i la Pau "Puig i contes", alumnes del
Grau Superior d'Educació Infantil
de l'INS Puig i Cadafalch.

Taller familiar de fotografia, per
a nens i nens a partir de 7 anys.

'Plors de cocodril'
'El follet pastisser'
Dissabte 19 gener / 12 h /
Biblioteca Municipal (c. Closens,
65. Sant Andreu de Llavaneres)
Narració a càrrec de la rondallaire
Eva González. Taller de cuina al
final del conte.

'Canvi d'escala: micropersonatges a Can Marfà'
Diumenge 20 gener / 12 h / Can
Marfà (Passatge de Can Marfà, 1.
Mataró). Entrada lliure.

Diumenge 20 gener / 17.30 h /
Ateneu Vilassanès (c. Sant Josep,
35. Vilassar de Mar) / Preu: 4,50 €.
Espectacle teatral familiar a càrrec
de La Pera Llimonera.

Buc de Contes
Dimecres 23 gener / 17.30 h /
Buc de Llibres (Muralla del Tigre,
31. Mataró)
Narració del conte "L'ocell de
l'àvia", de Benji Davies.

16/01/2019 19:00
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TROBADA /

SORTIM EN FAMÍLIA /
'Més que màgia'

Jornada Mundial de la Pau Trobada Interreligiosa

Diumenge 20 gener / 18 h /
Teatre Monumental (La Riera,
169. Mataró) / Entrada: 8 €.
El Mag Stigman és l’únic illusionista que combina màgia i
dansa moderna, oferint-nos un
xou dinàmic, divertit i colorista.

'Contes per a tothom'
Dijous 24 gener / 18 h / Biblioteca
Fidel Fita (c. Bonaire, 2. Arenys
de Mar)
Hora del conte a càrrec de Carme
Vera. Activitat recomanada a partir de 4 anys.

XERRADES I LLIBRES /
On bouquine!
Divendres 18 gener / 19 h /
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
Tertúlia literària en francès sobre "Les âmes grises", de Philippe
Claudel.

'La nostra policia'
Dimecres 23 gener / 19.30 h /
Buc de Llibres (Muralla del Tigre,
31. Mataró)
Presentació del llibre, amb la intervenció de l'autor, Jaume Bosch.

Tertúlia literària
Dimecres 23 gener / 19 h /
Biblioteca Municipal (c. Gran 3-5.
Argentona)
Tertúlia al voltant del llibre "Els nostres avantpassats" de Italo Calvino.

Diumenge 20 gener / 11.30 h /
Parc Central (Mataró)
Justícia i Pau, Comunitat Islàmica
Alouahda, Grup Pregària per la
Pau, Església de Jesucristo de
los Santos, Associació Hidaya.

'Mataró, una època de canvis o un canvi d’època: noves
oportunitats'
Dimecres 23 gener / 19.30 h / Sala
d'Actes Fundació Iluro (c. Santa
Teresa, 61. Mataró)
Conferència sobre l’efecte de la innovació i internet com a motor de
transformació socioeconòmic de la
ciutat. A càrrec de Jaume Teodoro,
Doctor en Economia, Enginyer de
Telecomunicacions.

'Novetats Normatives: Real
Decret'
Dijous 24 gener / 16.30 h / Sala
d'Actes Fundació Iluro (c. Santa
Teresa, 61. Mataró)
Jornada sobre el conjunt de noves
mesures del Real Drecet que afecten a la Seguretat Social. Xerrada
a càrrec d'Antonio Benavides,
Inspector de treball i Seguretat
Social.

'Lisailla'
'Un café amb partícules: converses sobre física'
Dijous 24 gener / 18 h / Saló de
Pedra (c. Gran, 61. Argentona)
Conferència a càrrec de Sònia
Fernández Vidal (doctora en
Física Quàntica). Aula d'Extensió
Universitària d'Argentona.

'Barceloba'
Dijous 24 gener / 19 h / Biblioteca
Pompeu Fabra (pl. Occitània, s/n.
Mataró)
Presentació del llibre d'Agustín
Kong, escriptor mataroní, que ens
parlarà del món dels influencers.

Dijous 24 gener / 19.30 h / Buc
de Llibres (Muralla del Tigre, 31.
Mataró)
Presentació del llibre amb la intervenció de l'autora, Crescen García
Mateos.

Espai Família
Dijous 23 gener / 10.30 h /
Biblioteca Municipal Ernest Lluch
(c. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de
Mar) / Inscripció: 937506834.
Trobada de famílies i embarassades. "L’exterogestació i el puerperi", a càrrec de Noelia Del Águila,
Làlali acompanyament familiar.

Club de lectura narrativa
japonesa
Dimecres 23 gener / 19 h / Dòria
Llibres (C. Argentona, 24. Mataró)
/ Preu: 30 €.
Conduït per Àlex Cotet. Tres sessions: 23 de gener, 20 de febrer i 20
de març. Primera sessió: "Kokoro",
de Natsume Soseki.
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PROJECCIÓ /
'Mi Manzanica' + 'Jotas de
Barro'
Divendres 18 gener / 19 h / Espai
Gatassa (c. Josep Montserrat
Cuadrada, 1. Mataró)
Estrena del documental i el curtmetratge de memòria històrica,
d'Artur Molina i Helio Valero.

FESTES I FIRES //
Tres Tombs
Dissabte 19 gener / A partir de
les 11 h / Vilassar de Mar
11 h Concentració del Tres Tombs (al
Mercat de Flor i Planta Ornamental
de Catalunya). 12 h Tres Tombs:
Recorregut pels carrers de la vila.
12.45 h Benedicció d’animals (a la
Plaça Església).

XIII Aplec de Sant Sebastià
Diumenge 20 gener / 10 h / Ermita
de Sant Sebastià (Sant Andreu
de Llavaneres)
10 h Missa a l'Ermita. 10.45 h
Ballada de sardanes, coca i vi
dolç. 11.30 h, Concert de l'Escola
Municipal de Música.

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

La Casa Coll i Regàs, com a
mostra d'una època
Dissabte 19 gener / 17 h / Casa Coll i
Regàs. Fundació Iluro (c. Argentona,
55. Mataró) / Preu: 6€. +65 i aturats: 5€. -14 gratuïta.
Context històric marcat per la revolució industrial, la transformació
urbanística de Mataró i el protagonisme de la burgesia.

Casa Coll i Regàs, com a mostra dels gustos modernistes
Diumenge 20 gener / 12 h / Casa
Coll i Regàs. Fundació Iluro (c.
Argentona, 55. Mataró) / Preu:
6€. +65 i aturats: 5€. -14 gratuïta.
Les vetllades, les festes i les celebracions del tombant de segle
són els protagonistes dels gustos
propis d’aquesta nova elit social.

RUTES I VISITES //

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

El modernisme a Mataró
Dissabte 19 gener / 11 h / Des
de la Nau Gaudí (c. Cooperativa,
47. Mataró)
Ruta urbana pels edificis més significatius del modernisme mataroní.

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00

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

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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Exposicions

www.totmataro.cat/exposicions

INAUGURACIÓ /

INAUGURACIÓ /

'Construir'

'Tótem - Arte bipolar'

La Destil·leria (Camí Ral, 282.
Mataró) / Fins al 21 de febrer.
Inauguració: dissabte 19 gener
a les 19.30 h. Fins al 21 de febrer.
Mostra d'escultura contemporània
en el temps, de l'artista gironí,
Narcís Costa.

Casal Nova Aliança (C. Bonaire,
25. Mataró) / Fins al 10 febrer.
Inauguració: Divendres 18 de
gener a les 19.30 h.
Exposició d'obra pictòrica
de Carlos Gómez. Organitza:
Associació Sant Lluc per l’Art.

'Mediterrània'
Museu Enric Monjo (Camí Ral, 30.
Vilassar de Mar) / Fins al 26 de
febrer. Inauguració: diumenge 20
de gener a les 12 h.
Montse Assens, Marga Cruz, Carles
Duarte, Joan Pasqual i Elisenda Sala.

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

Biblioteca Pública Pompeu Fabra
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins al
16 de febrer.
Projecte TecnoGirl.

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

'L'infinit'
'The man who fell to earth'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Fins al 3 de febrer.
Exposició de fotografies de l'artista
Pierre Radisic.

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

'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.

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

'Tots els colors del camaleó'
Vacuum

'Dones i Tecnologia'

'Espais recobrats'

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

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

Biblioteca Municipal Ernest
Lluch (C. Sta.Eulàlia, 66-80.
Vilassar de Mar)
Fins al 15 de febrer:
• 'Natura, font d'inspiració':
Pintures d’Hilari Joan, Carles
Collazos i Josefina Doñate.
Fins al 9 de febrer:
• 'Trajectòria': ceràmica de l'artista
Lia Alonso.

'Joan Fontcuberta. Poemes de
l’alquimista'
Fundació Palau (C. Riera, 54.
Caldes d'Estrac) / Fins al 14 d'abril.
Exposició fotogràfica, centenari
de Josep Palau i Fabre.

Casa Gòtica (Pl. de l'Església, 4.
Argentona) / Fins al 4 de febrer.
Exposició de Joan Fontcuberta.

'Crits i Silencis'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9.
Argentona). Fins al 24 de febrer.
Quadres i escultures de l'artista
Ricard Jordà.

'L'Art irreductible. Miratges
de l'art brut'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Fins al 20 de gener.
Visita guiada: diumenge 20 gener a les 12 h.
Un dels fenòmens artístics més
rellevants del s. XX.

'Fragments'
Museu Arxiu de Can Caralt (Sant
Andreu de Llavaneres) / Fins al 3
de febrer.
Exposició col·lectiva del Grup Foto
Serenavall.

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda
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Gent gran
ACTIVITATS //
'Seguretat a la llar i estafes'
Dimarts 22 gener / 16.30 h / Casal
Municipal Gent Gran Oriol Batista
(c. Pla de Bages, 49. Mataró)
Xerrada de l’Oficina de Relacions
amb la Comunitat de Mossos d’Esquadra de Mataró. 17è cicle d’activitats formatives per a la gent gran.

núm. 1852 del 18 al 24 de gener de 2019

'La memòria personal i l’envelliment del cervell'
Dijous 24 gener / 17 h / Associació
Parkinson Maresme (c. de Sant
Pelegrí, 3. Mataró)
Xerrada a càrrec de Mònica Pérez,
psicòloga de la residència Can
Boada. 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.
• Ball dimecres 16.30 h a la Sala del
Bar. • Activitats i tallers: Pintura a
l’oli. Puntes coixí. Coral. Informàtica.
Artesania. Grup Musical.

'El poder al Món'
Dimecres 23 gener / 18 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Conferència de Vicenç Lozano (periodista, enviat de TV3 al Vaticà i
Pròxim Orient). Aules Sènior de
Mataró d'Extensió Universitària.

Grup de lectura comentada per
a gent gran
Dijous 24 gener / 18 h / Biblioteca
Popular Fundació Iluro (C. d’en
Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran:
amb la novel·la
"El camí
les ai- 2
tot mataro
midade
2.pdf
gües", de Carme Martí.

UDP. Casal de Gent Gran
Les Santes-Escorxador. C.
Floridablanca, 118. Mataró. Telf:
93.790.36.72.
• Assemblea: Dimecres 6 de febrer a les 17 h, Assemblea General
de Socis. • Sortides: Dimecres 20
febrer, Calçotada a Vilobí d'Onyar.
• 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.
10-11.309:36
h). Ball en línia (dc. tar28/2/18
da). 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.

Casal de Gent Gran de l'Havana. Camí Ral, 163. Mataró. Telf:
93.169.67.47
Activitats: Gimnàstica (dt i dj), taitxi (dl i dc), gimnàstica passiva (dl i
dc), petanca (dl, dc i dv), memòria
(dl), pintura i dibuix (dl i dc), ball en
línia (dl), català (dt), informàtica (dc),
rummikub (dc), country (dc), pintura
sobre roba (dj), noves tecnologies
(dv), ping-pong (dv), teatre (dv).
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Sèniors
Seqüeles post ictus
A Catalunya es produeixen uns
14.000 casos anuals d'ictus que
representen la primera causa de
mortalitat femenina, la segona de
mortalitat masculina i constitueixen la primera causa de seqüeles
neurològiques permanents en les
persones adultes.
Es tracta, doncs, d'una malaltia
amb un gran impacte familiar, social
i econòmic. Les seqüeles de l'ictus
poden generar diferents graus de
discapacitat que, en alguns casos,
poden ser molt greus. És ben evident
la gran importància que la rehabilitació ha de tenir en el seguiment
d'aquests processos.
Poder atenuar-ne les seqüeles
comporta enormes avantatges de
tota mena: millora l'autonomia i
l'autoestima dels afectats i allibera al
seu entorn familiar d'una part de la
càrrega que comporta tenir-ne cura i,
a mig termini, suposa un considerable estalvi per a l'economia del país.
Malauradament, la sanitat pública no ho té massa en compte, al no
considerar el tractament de les seqüeles post ictus, com una malaltia
crònica, que requereix una rehabilitació neurocognitiva, que faci possible substituir les neurones mortes,
destruïdes per un ictus, anomenat
també accident cerebral vascular.
Aquesta substitució és possible
mitjançant la neuroplasticitat, que
permet, amb el degut aprenentatge neurològic, que altres neurones
restitueixin els impulsos nerviosos
necessaris, per superar situacions
recuperables de discapacitat funcional. Caldria demanar amb insistència a CatSalut, una veritable i
eficaç potenciació de la rehabilitació
neurocognitiva, quina mancança
clama al cel.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com

EL TOT 1852.indd 3

Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293
Obertes tot l'any de 9 a 22h
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33
937 903 104
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025
LA RIERA 10 La Riera, 10
937 901 058
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62
937 984 300
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
R. SUBIRATS Blay Parera, 35
937 96 1721
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16
937 902 024
VISTA ALEGRE C. Almeria, 77
937 985 008

Obertes de dilluns a dissabte
(horari continuat)
CORONA - SUBIRANA (9 a 20,30. Ds. 9 a 13.30)
Pg. R. Berenguer, 75
937 579 093
M.A. VIA Ctra. de Mata, 43
937 901 828
(dl a dv: 8,30 a 20,30. Ds. 8,30 a 14,30 h)
M. FERRÉ Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666
(dl a dv 9 a 21. Ds. 9 a 14 h)
MONTANER PICART Riera, 57
937 901 030
(dl a ds. de 8 a 21 h)
MR RUIZ-CARRILLO (dl-dv 9 a 21. Ds. 9 a 13,30)
Rda. Rocablanca, 1
937 985 969
P. ROCA c. Nou, 1
937 901 957
(dl a dv 8.30 a 20.30. Ds. 9 a 13,30 i 17 a 20,30)
S. LÓPEZ Rda. F. Mistral, 26-28
937 998 048
(dl a Dv 9 a 21h. Ds. 9 a 14 h)
YAZBECK Rda. Rocablanca, 65
936 767 683
(Dl a Dv de 9 a 20.30 h. Ds. 9 a 14 h)

Obertes de 9 a 13,30h i de
16,30 a 20,30h. Ds 9 a 13,30h
A. RUIZ-CARRILLO c. Alarcón, 41. 937 901 517
(Dl a Dv 9 a 14 i 16,30 a 20,30. Ds. 9 a 14 h).
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256
937 982 550
C.I. DE LA PEÑA Via Europa, 92-B. 937 995 540
(Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Ds. 9 a 14 h).
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110
937 904 369
CUBA Rda. Alfons X el Savi, 143
937 905 418
E. BARREDA c. Alemanya, 6
937 573 421
E. COLL Sant Josep, 30
937 904 340
(Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30 h)
EL TORRENT c. Torrent, 7
937 987 004
(Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21h)
J. PLANA Pl. de Cuba
937 985 550
H.BERTRAN c. Gatassa, 10
937 982 915
L.M. SERRANO (Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a
20,30. Ds alterns 9 a 13,30 h).
Rda. O’Donnell, 102
937 980 343
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947
M.C. SAÑES Creu Roja, 3
937 989 706
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71
937 984 955
P. FARRÉ c. Esteve Albert, 43
937 578 491
(Dl a Dv 9 a 14 i 16,30 a 21. Ds. de 9 a 14 h)
ROMANCES Av. Tarradellas, 34
935 361 662
R. SPA Pl. Santa Maria, 3
937 901 043
SPÀ SERRA Sant Valentí, 43
937 416 262
SUBIRANA Rosselló, 43
937 577 054
T. COLL Sant Cristòfor, 1
937 960 908

Apunts
psicològics
El món inconscient
Una persona em comentava: 'Jo
ho sé tot de mi mateix. Em conec molt bé...' Quan jo li donava
explicacions de la forma d'actuar, i li indicava o li feia veure
des d'un altre angle el problema,
llavors va dir: És veritat. No hi
havia pensat...
Aleshores va admetre al llarg
del diàleg que hi havia un món
interior encara desconegut. Ho
podríem dir amb una altra paraula: El món inconscient que tothom
té. L'experiència ens ho demostra
diàriament malgrat l'opinió contrària de la psicologia acadèmica
o de la mentalitat cientifista.
Per altra banda, avui dia, no hi
ha temps per parlar d'un mateix:
Els mals de cap de la vida diària,
els negocis, els fills, i d'altres assumptes. Tot això porta a no tenir un temps personal de parlar
amb pregonesa del que un pensa,
sent i viu. Això produeix un gran
malestar. I aquest malestar es
converteix en malalties físiques
o en alteracions de la personalitat. En resum, un mal viure i no
ser feliç: Un malestar contra un
ben-ésser.
D'aquí la importància de la psicoteràpia dinàmica on la paraula
és l'element bàsic per a la transformació interior. Poder parlar sense
embuts ni mirament de tot el que
se sent. Sense oblidar que sentir
emocions negatives no vol dir que
un sigui així. Sentir no és ser.
Aquest món desconegut ens dirigeix i produeix els pensaments
sense adonar-nos-en. Si més no,
convé o ser conscient que tenim
un món inconscient.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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

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

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Hores convingudes

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57
drpereperez@hotmail.com
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Un home agredeix sexualment
una dona i li roba el cotxe

Detingut per robar
violins i violoncels
d'una escola

Els Mossos d'Esquadra han recuperat el vehicle de la
víctima i treballen en la recerca de l'agressor

La policia recupera els
instruments

Un home va assaltar la matinada de dissabte una dona quan
aparcava el seu vehicle al parc de
Rocafonda, a Mataró. Segons van
explicar els Mossos d'Esquadra,
l'agressor es va ficar dins el cotxe
i va començar a magrejar-la. La
dona, però, va aconseguir escapar
i va fugir corrents.
En aquest moment, l'home va
aprofitar que s'havia quedat sol
dins el cotxe, encara en marxa, i
va fugir del lloc amb el vehicle de
la víctima. Al tancament d'aquesta edició, els Mossos d'Esquadra
havien recuperat el cotxe i continuaven treballant en la recerca
de l'agressor.
La regidora d'Igualtat Marisa
Merchan va respondre amb el

següeny tuit: “Vull manifestar el
meu suport a la dona que ha patit
una agressió masclista a la nostra
ciutat. El rebuig i condemna més
absoluta dels fets. La #violènciamasclista es un atemptat contra la
llibertat i la dignitat de les dones.
Continuarem treballant per a la
seva eradicació”.
El PP de Mataró, que just el dia
abans havia alertat de la situació
d'inseguretat en aquesta zona de
la ciutat, exigeix una "resposta proporcionada" en forma de dispositius especials de seguretat. Els
populars diuen que si no s'activen mesures aquest mateix cap de
setmana, ells mateixos sortiran a
“passejar i vigilar el barri durant
la matinada”. | Redacció

Els fets es van produir al parc de Rocafonda

Arxiu

L'AV Rocafonda demana que
la policia i la justícia actuïn
L'AV Rocafonda-L'Esperança-Ciutat Jardí-Valldeix ha sortit al
pas de l'agressió sexual masclista soferta per una dona al barri
amb una condemna enèrgica. L'Associació demana a la justícia
i la policia que actuï: "Si, com sembla, l’agressor és conegut i
reincident, per què no se l’ha detingut? Exigim que la policia i
justícia actuïn ràpidament, de forma eficient i que no es deixin
portar per cap forma de patriarcat".
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Violins d'una escola

Arxiu

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de dinou anys i han
identificat dos més de divuit i dinou anys, tots tres de nacionalitat
marroquina i veïns de Mataró com
a presumptes autors d'un robatori
amb força en una escola. Els fets
es van produir la tarda del dia 10
de desembre quan els presumptes
lladres van saltar la tanca perimetral del centre i van forçar una de
les finestres. Un cop a l'interior es
van endur diversos instruments
musicals, principalment violins i
violoncels valorats en 2.500 euros.
Un dia més tard i gràcies a la
trucada de testimonis, els agents
van saber que dos dels joves estaven intentant vendre el material a
botigues de segona mà de la ciutat.
La policia va localitzar-los amb un
dels violins sostrets i posteriorment
va arrestar el tercer jove implicat
en el robatori.

Instruments recuperats
L'actuació policial va permetre
recuperar la resta d'instruments
sostrets amagats en dos domicilis
de la localitat de Mataró, i va lliurar-los als seus propietaris.
El detingut va quedar en llibertat
després de declarar a dependències policials. | Red
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Un servei per garantir els drets LGTBI

El nou SAI es posa en funcionament el dia 22

Cedida

Mataró obre un Servei d'Atenció Integral per prevenir qualsevol mena de discriminació
envers aquest col·lectiu situat al mateix edifici que el CIRD per a dones
Societat: Redacció

Mataró disposarà, a partir del
22 de gener, d’un Servei d’Atenció
Integral (SAI) adreçat a la població
LGTBI que estarà situat al carrer de
Cosme Churruca, 88, i que es posa
en marxa amb la col·laboració de
la Direcció General d’Igualtat de la
Generalitat de Catalunya. L’acord
per al desenvolupament d’aquest
servei es va signar dimarts passat
a Can Palauet.
La posada en marxa del SAI a
Mataró s’emmarca en les polítiques
de gènere i LGTBI impulsades per
l’Ajuntament i que es regeixen per
la Llei 11/2014 del 10 d’octubre
per garantir els drets de lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals,
i intersexuals.

Treball col·lectiu
Els principals objectius del Servei
d'Atenció Integral són conèixer les
realitats de les persones LGTBI de
la ciutat; visibilitzar la diversitat
d’identitats de gènere i d’opcions sexuals; treballar per la prevenció de les LGTBIfòbies i atendre les persones que pateixen o
han patit discriminacions per raó

Tot Ciutat lgtbi.indd 2

d’orientació sexual o identitat de
gènere.
Ubicació i horaris

Totes i Tots som Mataró
Dissabte passat es va fer una jornada de treball per definir les polítiques en aquest àmbit. El procés va
començar el mes d’abril del 2018
amb la campanya de comunicació
“Totes i Tots som Mataró” i amb
la fase de diagnosi. El treball es
materialitzarà en un document
que recollirà les actuacions a realitzar i que s’integrarà en el III Pla
d’Igualtat de Gènere de Mataró.

El SAI està situat al carrer
de Cosme Churruca, 88,
en el mateix edifici que
hi ha el Centre per a la
Igualtat i Recursos per a
les Dones (CIRD) i el seu
horari d’atenció al públic
serà els dimarts i dimecres de 10 a 14 h i els
dijous de 10 a 14 h i de 16
a 19h

Contra la LGTBIfòbia
En el SAI s’oferirà un servei de qualitat i proximitat adreçat
a les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de
patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat
de gènere o expressió de gènere.
També es donarà acompanyament i suport en qualsevol necessitat que presenti la ciutadania en el marc de la diversitat sexual
i de gènere; s’oferirà informació i material de sensibilització per
a persones i entitats que vulguin donar visibilitat a la diversitat
d’identitats de gènere i opcions sexuals per prevenir situacions
LGTBIfòbiques i també es tramitarà la targeta sanitària amb el nom
de gènere sentit per les persones trans (majors i menors d’edat).
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Afectacions a la Ronda de Bellavista
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La ronda de Bellavista, entre el carrer de Burriac i la
plaça del Camí de Traià, es tallarà al trànsit a partir del
dilluns 21 de gener amb motiu de la instal·lació de les
canonades que connectaran el nou dipòsit a la xarxa.
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Talls al trànsit

La circulació a la rotonda (plaça del Camí de Traià) estarà permesa excepte
els dies de treball de pavimentació.
La circulació a l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch romandrà oberta al
trànsit en els dos sentits de la marxa.
Disculpeu les molèsties
Per a més informació:
Aigües de Mataró
Tel. 93 741 61 00
http://dipositbellavista.mataro.cat

Vas néixer
per obrir camí.
Nou T-Roc.

NOMÉS UN D’ÚNIC.
Tens raó, és un crossover. I sí, també és un SUV compacte. Si t’inspira un caràcter
únic, vas pel bon camí. I la motllura cromada li proporciona aspecte de cupè, és
veritat. Semblava impossible concentrar tot això en un mateix model, però som
davant d’una naixement nou, autèntic i original. Es diu Volkswagen T-Roc.
Gamma del nou T-Roc: consum mitjà (l/100 km), de 5,1 a 6,8. Emissió de CO2 (g/km), de 117 a 153.
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DEL 18 AL 24 DE GENER DEL 2019

TOMBEN EL SEGON
El Joventut Mataró supera el potent Sant Quirze en un final d'infart
i tanca la primera volta de la 1a Estatal en quarta posició

• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ •
• RIERA, 17 · MATARÓ •
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Opinió

MINUT ZERO
Josep Gomà
redactor "el tot esport"

De moment dos títols d'hivern
CE Mataró i UD Molinos dominen la 2a i 3a Catalana a mitja lliga
Ha estat un bon cap de setmana
per a l'esport de la nostra ciutat i
sobretot per a la majoria d'esports
en què es tracta de ficar la pilota
dintre d'una porteria. Els dos equips
d'handbol del Joventut van obtenir
victòries de gran prestigi, en el cas
dels nois superant el segon classificat i tancant la 1a volta en quart lloc.
També ho han fet els dos equips
de waterpolo del Centre Natació
Mataró, amb victòria espectacular
del Quadis a la piscina Sant Jordi rebent només dos gols del Catalunya.
El Futsal també va sumar els tres
punts fora de casa en la 2a Divisió B
i s'enfila al tercer lloc de la taula. I finalment el Club Hoquei Mataró, tot i
no poder guanyar el derbi maresmenc, va mantenir la imbatibilitat i
el lideratge de l'OK Lliga Plata amb
un confortable avantatge.
Però cal destacar especialment el
bon moment que viu el futbol local,
amb dos equips que aquest cap de
setmana s'han proclamat campions
d'hivern, en arribar en primer lloc al
final de la primera volta.

El Personatge

L'equip groc-i-negre del CE Mataró
iniciava el seu "exili" al Camí del
Mig. Ja estan en marxa les obres
de remodelació de la gespa del
Municipal del Centenari i hi havia
certs dubtes respecte al que podria
passar amb el canvi d'ubicació dels
seus partits com a local. Però l'equip
va esvair els dubtes i, en un terreny
de joc molt semblant al seu habitual
i amb notable assistència de públic,
va guanyar el derbi maresmenc
proclamant-se campió d'hivern, tal
com havia passat fa tres temporades
quan va pujar a 1a. Esperem que es
pugui repetir la història, tot i que el
Turó Peira, el segon classificat està
enganxat i no cedeix.
El mateix diumenge en el derbi
local entre els dos primers de 3a
Catalana en disputa també pel títol
d'hivern hi va haver una forta sorpresa. No pel guanyador, sinó per la diferència amb la qual el Molinos es va
imposar al Cirera. L'equip blanc-i-blau
per primera vegada en la seva història
de més de mig segle es postula com a
clar candidat a l'ascens a 2a.

Bernat Muñoz

jugador Joventut handbol mataró

Agenda
CASA

WATERPOLO Div. Honor Fem.
LA SIRENA CNM - SABADELL

Dissabte 19 | 12:45 h | Complex Joan Serra

WATERPOLO Div. Honor Masc.
QUADIS CNM - CONCEPCIÓN
Dissabte 19 | 14:30 h | Complex Joan Serra

HANDBOL Plata Estatal Fem.
JH MATARÓ - SANT QUIRZE
Dissabte 19 | 18 h | Pav. Teresa M. Roca

HANDBOL 1a Estatal Masc.
JH MATARÓ - BM LA ROCA
Dissabte 19 | 20 h | Pav. Teresa M. Roca

HOQUEI PATINS Nac. Cat. Fem.
CH MATARÓ - SFÈRIC TERR.

Diumenge 20 | 12:30 h | Pav. Jaume Parera

FUTBOL 2a Catalana Mas.
CE MATARÓ - BESÓS BV

Diumenge 20 | 17 h | Mpal. Camí del Mig

FUTBOL 3a Catalana Mas.
UD MOLINOS - LA LLÀNTIA

Diumenge 20 | 12 h | Mpal. V.Alegre Molins

CERDANYOLA - ARENYS MAR

Dissabte 19 | 17:15 h | Mpal. Camí del Mig

FUTBOL 1a Catalana Fem.
CE MATARÓ - L'ESTARTIT

Diumenge 20 | 16:30 h | Mpal. Rocafonda

FUTBOL SALA 2a Divisió B
ALIANÇA MAT. - SEGORBE

Dissabte 19 | 16 h | Pav. Teresa M. Roca

BÀSQUET Lliga Femenina-2
ADVISORIA BOET-PONTEVEDRA
Dissabte 19 | 14 h | Pav. Eusebi Millán

HOCKEY HERBA 1a Cat. Mas.
ILURO HC - PEDRALBES
Diumenge 20 | 12 h | Mpal. Hockey

Staffel
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HANDBOL

Primera est. Masc.
El Sarrià campió d'hivern

Triomf apotèosic davant el segon
classificat, en un final d'infart

15a jornada (12/13 gener)
JH MATARÓ - Sant Quirze ............. 27-26
Sant Esteve Pal. - Sant Vicenç ........ 26-25
La Roca - Poblenou ............................33-29
Palautordera - Sant Joan Despí ......dia 16
Montcada - Bonanova ....................... 31-32
Sant Cugat - Sesrovires.................... dia 17
Granollers B - Esplugues ................. 28-27
Sarrià -OAR Gràcia ............................33-26

Classificació

Sarrià 26, Sant Quirze 23, La Roca 21; JH
MATARÓ 19; Granollers B 18; Sesrovires
i Esplugues 17; OAR Gràcia 15, Montcada
13; Palautordera 12; Sant Cugat i S. Est.
de Palautordera 10; Poblenou i Sant
Joan Despí 9; Sant Vicenç 8; Bonanova 7.

Un altre gran duel:
el "derbi del túnel"

Després del triomf contra el Sant Quirze de Guiteras, el dissabte (20 hores)
comença la 2a volta amb la visita de La
Roca d'Hèctor Del Pino, un altre extècnic del Joventut. A la 1a volta el Joventut
va guanyar 21-30 i la temporada passada
la victòria aquí va ser local (27-24).

Plata Est. Femen.
Guanyen els cinc primers
15a jornada (12/13 gener)
Puig d'en Valls - Agustinos...............26-17
Sant Quirze - OAR Gràcia ................26-17
Mislata - JH MATARÓ .......................23-32
Dominicos - Sant Vicenç ..................26-21
Benidorm - La Roca........................... 30-23
Elda - Amposta....................................29-21
Lleidatana - Sant Joan Despí .......... 24-27

Un dels gols de Jaume Pujol. | d. ferrer

Bernat Muñoz va decidir el matx
quan faltaven 13 segons
El Joventut va començar l'any amb un
triomf apoteòsic i de prestigi davant
del 2n classificat.
El partit va començar amb clar domini de l'equip de Guiteras, l'extècnic
del Joventut, que s'avançava de quatre
(4-8). L'atac local es va asserenar i trobant la connexió amb el pivot Aguilera
i amb l'extrem Núñez, es va remuntar
(12-11). Però al descans tornava a estar
per sota (13-15), i a la represa els "kiris"
es van tornar a avançar de tres (15-18).
No va perdre els papers el Joventut,
i des de la defensa, frenant el millor

Classificació

Gran partit: visita del líder

JH MATARÓ SYNERGIE: Noemí Pérez,
Lídia Bentkib i Laia Argelich porteres;
Ona Muñoz (10), Sara Ruiz, Isa Latorre,
Zara Verdugo, Clara Poo (3), Sandra Fargas (4), Maria Murillo (6), Irene Hernàndez (2), Sara Muniesa (1), Saray Romero
(4), Alisa Forné (2); Adriana Murillo.

El dissabte a les 18 hores gran partit al
Teresa Maria Roca amb la visita del Sant
Quirze. La temporada l'equip vallesà es
va imposar per 27-32 i a la 1a volta van
guanyar per 22-21 a casa seva.

ALTRES RESULTATS

2a Cat. Mas.: JH Mataró B- La Garriga
28-28. 1a Cat. Fem.: JH Mataró BCornellà 27-13. Juv.Masc.: JH MataróLleida Pardinyes 26-27. Juv. Fem.: JH
Mataró - S.Andreu Barca 44-16.
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JOVENTUT MATARÓ: Quico Sola,
Bassory Tandian, Dani Torvisco porters;
Manel Núñez (5), Bernat Muñoz (5),
Jaume Pujol (5), Oriol Vaqué (3), Jan
Bonamusa (1), Dani Aguilera (6), Oriol
Prat (2), Sergi Fuster, Bernat Bonamusa,
Berenguer Chiva.
PARCIALS CADA 5': 2-3, 4-7, 8-9, 10-10,
12-11, 13-15 descans; 14-16, 17-19, 19-19, 2122, 23-23, 27-26.

atac de la lliga, es va remuntar altra
vegada (19-19). El darrer quart d'hora
va ser d'infart, amb repetits empats,
que va desfer Bernat Muñoz quan faltaven 13 segons per acabar.

Cinquena victòria seguida a fora
23 MISLATA
32 JH MATARÓ SYNERGIE

Sant Quirze 28, Puig d'en Valls 25,
Benidorm i Elda 22; JH MATARÓ 20,
Mislata i Sant Joan Despí 15, Amposta
14, Sant Vicenç i La Roca 12, Dominicos
11, Agustinos Alicante 7; OAR Gràcia 5,
Lleidatana 2.

27 JOVENTUT MATARÓ
26 SANT QUIRZE

PARCIALS CADA 5': 2-1, 4-3, 6-7, 8-9,
8-11, 11-14 descans; 12-16, 14-20, 15-24,
19-25, 22-29, 23-32.

El Joventut Synergie va començar en
terres valencianes on va aconseguir
la seva cinquena victòria seguida en
pista contrària.
Les noies de Jordi Rubí havien tancat
l'any amb derrota a casa davant el Puchi
eivissenc i s'han retrobat amb el triomf,

abans del pròxim partit davant el líder.
El Joventut va aguantar bé la sortida
forta de les mislateres (4-3) i a poc a
poc, ajustant millor la defensa, va anar
agafant el control del partit per arribar
al descans amb avantatge de tres gols
(11-14). A la represa l'equip groc-i-negre
va sortir molt fort i a l'equador de la segona part ja dominava de 9 gols (15-24)
i fins al final, tot i una certa relaxació, es
va mantenir aquest avantatge.
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FUTBOL

El Molinos goleja el Cirera
i és el campió d'hivern

3a CATALANA
Molinos campió d'hivern
17a jornada (12/13 gener)
MOLINOS - CIRERA .............................5-0
Cabrils - PLA D'EN BOET ......................1-0
CERDANYOLA - Premià Dalt .............. 0-2
Santvicentí - MATARONESA ................1-1
La Salud - LLavaneres .............................1-3
Lloreda - LA LLÀNTIA.............................1-1
Fund. Montgat - Masnou At. ...............0-1
Arenys de Mar - Vilassar Dalt...............1-3
Vilassar Mar B - Montsant .................. 2-0

Classificació
Golejada blanc i blava. | D. F.

El derbi mataroní, que es preveia
emocionant i espectacular, i que va
tenir un gran ambient a les grades, va
tenir un caire ben diferent. El partit
va ser una total exhibició de l’equip
de Juanjo Palma, que, sobretot a la
segona part, va passar per damunt de
l’equip de la barriada veïna. D’aquesta
manera l’equip blanc-i-blau obté
l’honorífic títol de campió d’hivern
i és gran candidat a l’ascens a 2a
Catalana.
Aitor Moreno va avançar de seguida
l’equip local, que ja va jugar a veureles venir. El Cirera va reaccionar però
una rematada de Karamba va anar al
pal. Després els grocs tenien la pilota
però sense profunditat i poc després
de la mitja hora Toni Martín va fer el
segon gol.
A la represa, en ple festival local,
els dos mateixos jugadors van posar
el 4-0 abans del quart d’hora i Pereira
de penal va arrodonir la “maneta” del
Molinos.

1
1

SANTVICENTÍ
MATARONESA

5
0

UD MOLINOS
UD CIRERA

UD MOLINOS: Dani, Hèctor, Mamadou, Artero, Sergio López, Isra (Rubén
59’), Bustos (Pereira 63’), Jorge, Toni
Martí (Badre 59’), Joan (Micky 68’) i Aitor
Moreno (Óscar 68’).
UD CIRERA: Toni, Cristian R., Palau, Karamba, Isaac (Ximillo 46’), Yustos (Baba
68’), Juako (Carlos Flores 53’), Campaña
(Rafa 66’), Frank (Aleix 53’), Joel, Izar.

0
2

CERDANYOLA AEiLL
PREMIÀ DE DALT

CERDANYOLA AEiLL: Moreno, Àlex
(Simón 83’), Sergi, Almirón, Albert, Ricis
(Valle 72’), Sergi Mas, Romero Carrasco,
Ibra, Delgado.
Mal final de primera volta per a
l’equip vermell. Els de Palanco, que
només han guanyat un partit a casa
en tota la 1a volta, es van veure superats per un equip premianenc que va
marcar aviat i va sentenciar ja molt
al final.

1
1

LLOREDA
LA LLÀNTIA

UD MATARONESA: Palomino, Espín,
Miguel, Hidalgo (Moya 61'), Carlos (Guti
61'), Cobos, Beltrán, Dembo, Nogales
(Bofarull 46'), Vega (Manga 46'), Aitor.

LA LLÀNTIA: Joan, Yusupha, Hassan,
Paby, Isma, Saiku, Guedes, Ibra, Bilal
(Alexis 60’), Andrada i Sergio (Díaz 60’).

Bon empat de l’equip arlequinat al
camp d’un equip que lluita a la zona
alta i que es va avançar al marcador
quan faltava poc per al descans. A la
represa Aitor Rodríguez va marcar per
aconseguir el quart empat seguit de
la Mataronesa, que acaba la primera
volta al mig de la classificació.

Els llantiencs van veure com se li escapaven dos punts en el temps afegit.
Saiku havia avançat els llantiencs a
poc del descans. Però al final els badalonins van trobar premi a la seva
persistència, i els verds es van quedar
amb un sol punt, que els deixa a meitat de taula a meitat de lliga.
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MOLINOS 37; Vilassar B 36; Vilassar
Dalt 35; CIRERA 34; Santvicentí 32;
Arenys de Mar 28; Llavaneres 27; Cabrils
25; MATARONESA, LA LLÀNTIA, Lloreda
24; Premià Dalt 23; CERDANYOLA 20;
La Salut 17; PLA D'EN BOET, Masnou At.
13; Fund. Montgat 10; Montsant 8.
18a jornada (19/20 gener)
Vilassar B - MATARONESA (DS 16 h)
CERDANYOLA - Arenys Mar (DS 17 h)
Fund. Montgat - PLA BOET (DS 19:30 h)
MOLINOS - LA LLÀNTIA (DG 12 h)
Santvicentí - CIRERA (DG 12 h)

Un altre derbi al camp del
Molinos

Comença la 2a volta, tal com va acabar
la 1a, amb derbi al camp del líder, i amb
un bon partit al Camí del Mig.

4a CATALANA
35 gols en 5 partits
15a jornada (12/13 gener)
MATARÓ ATH - L'Empenta ................ 9-4
Calella - MOLINOS B ...........................3-2
JUVESPORT - Canet............................... 3-3
Cabrera - JUVENTUS ...........................2-2
ROCAFONDA - Dosrius ........................3-4
Al final de la primera volta el Calella és
líder i el Molinos B és 3r i Juventus 4t.
Dissabte a les 18 h hi ha derbi a La Llàntia entre Juvesport i Molinos B.

1
0

CABRILS
PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Jairo, Valencia, Javi,
Charro, Mamadou (Reig 74’), Badr, Joel
8eric 65’), Conejo (Marquett 46’), Barris,
Cano i Cortés (Vela 74’).
Desena jornada seguida sense guanyar de l’equip del Pla d’en Boet, que
va plantar cara a un equip de la zona
intermèdia, però va acabar cedint en
rebre un gol poc abans del descans.
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FUTBOL

2a CATALANA
El Mataró campió
d'hivern

Primer triomf a 'l'exili' del Camí
del Mig i títol de campió d'hivern

17a jornada (12/13 gener)
CE MATARÓ - SANT POL ................... 2-0
Besós BV - Llefià………………………………… 2-1
Young Talent - Sant Andreu At……………1-1
Valldoreix - Europa B............................ ..1-1
Mollet - PREMIÀ DE MAR…………………..1-3
Sarrià - Canyelles………………………………….2-1
Turó Peira - Molletense……………………….4-2
Singuerlín - Pubilla Casas……………………2-2
Montcada - Parc ..................................... 1-0

Classificació

CE MATARÓ i Turó Peira 38; Montcada
32, PREMIÀ i Mollet 30; Llefià 26; Molletense 23; Sarrià i Valldoreix 22; Parc i
SANT POL 21; Canyelles 18; Singuerlín i
Sant Andreu At. 16; Besós BV 16, Young
Talent 15; Pubilla Casas i Europa B 12.

Comença la segona volta

El CE Mataró repeteix a casa en l'inici
de la 2a volta el diumenge a les 17 hores
al Camí del Mig, davant el Besós BV. A
la 1a volta la victòria va ser groc-i-negre
per l'1 a 6. Però atenció perquè en les
seves visites en les dues últimes temporades ha tret un empat a 1 gol.

LLIGA NAC. Juvenil
Gran victòria
El CE Mataró juvenil en el seu debut al
Camí del Mig va guanyar per 3-0 al Sant
Andreu., i es consolida en el 5è lloc i 3r
dels no filials.
Dissabte a les 12 h juguen al camp del Llagostera, que és 8è a 5 punts del Mataró.

1a CATALANA Fem.
Un altre triomf a fora
El CE Mataró va guanyar per 0-3 al camp
de la Guineueta i s'allunya de la zona de
descens. El diumenge a les 16:30 hores a
Rocafonda rep l'Estartit, el cuer, davant
el qual hauria d'arribar la 1a victòria a
casa.

1a CATALANA
Victòria argentonina
L'Argentona va guanyar per 2-0 a la
Guineueta i comença a veure la porta
de la salvació. Dissabte a les 17 h rep el
Banyoles.
El Vilassar va empatar al camp del Farners i continua en el 2n lloc. Diumenge
a les 12 h rep el Sabadell Nord.
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Parri celebrant el segon gol. | D.FERRER

Aleix Cirera i Parri van marcar
els seus primers gols de la lliga
El CE Mataró va guanyar el seu primer
partit a "l'exili" del Camí del Mig, on
haurà de jugar durant dos mesos a
causa de les obres al Municipal del
Centenari.
L'equip groc-i-negre no va acusar en
absolut el canvi de terreny de joc. Les
dimensions i el bon estat de la gespa
van permetre que, com és habitual, el
Mataró tingués el control de la pilota.
Però durant la primera part corria lenta
i va costar arribar amb perill, perquè la
defensa visitant tapava bé els espais,
i el porter també estava segur.
A la represa l'equip local va sortir
amb més empenta, i en els cinc primers
minuts hi va haver dues ocasions molt
clares per Aleix i Kique. I de seguida
va arribar el primer gol. A la sortida

2
0

CE MATARÓ
SANT POL

CE MATARÓ: Pol, Aitor Vàzquez (Andoni Sesma, que debutava, 78'), Sergi, Dani,
Víctor Yustos, Parri (Simón 78'), Marc
Pascual (Ghailan 63'), Aitor, Aleix Cirera,
Toni Muñoz (Uri 63'), Kique (Pedro 76').
GOLS: 52' ALEIX CIRERA (1-0); 62' PARRI
(2-0).

d'un córner des de la banda esquerra,
i acabant una jugada preparada, Aleix
Cirera va obrir el marcador, amb el
seu primer gol oficial amb el Mataró.
Deu minuts més tard, en un altre córner des del costat esquerre, la pilota
va arribar a Parri que va engaltar un
gran xut des de fora de l'àrea que va
significar el segon gol, i també el seu
primer gol de la temporada.
Fins al final el Mataró va controlar
bé la situació per fer-se amb els tres
punts, que li donen el títol d'hivern.

Bona setmana per als femenins
Un triomf que serveix per pujar a la
10a posició de 1a Catalana.

El juvenil femení del Cirera surt
de la cua de la 1a Divisió
El juvenil femení de la UD Cirera
que aquest any debuta a la 1a Divisió
Catalana, al costat dels millors equips
catalans, va obtenir la segona victòria
Triomfs a 1a Catalana del CE
del campionat. Es va imposar per 1-0 al
Mataró i del juvenil del Cirera
Vilafranca amb gol de Carla Baeza i surt
Gran partit de les noies del Mataró de la cua de la classificació que deixa
camp de la Guineueta per guanyar en mans del Cabanes. Aquest pròxim
0-3, amb gols de Barbi (2) i Helena. cap de setmana es tanca la 1a volta.

16/01/2019 17:34

el tot Esport

HOQUEI

Empat del CH Mataró en el derbi
maresmenc amb l'Arenys de Munt

OK LLIGA Plata Mas.
Mantenen els cinc punts
d'avantatge al capdavant
11a jornada (12 de gener)
Taradell - Vilafranca ...............................5-2
Tordera - Maçanet..................................3-4
Palafrugell - Alpicat ...............................4-5
Manlleu - Sant Feliu............................... 3-3
Raspeig - Liceo B ...................................2-11
MATARÓ - Arenys de Munt ..................1-1
Vilanova - Barça B ..................................4-3

Una imatge del derbi maresmenc. | d.ferrer

Els d'Albert Larrea es mantenen
líders imbatuts després d'un
partit molt defensiu
En un partit molt dur i igualat, el CH
Mataró va empatar en el derbi comarcal contra l’Arenys de Munt. A la
primera meitat el marcador no es va
moure, amb els dos equips molt ben
plantats en defensa i dificultant la
tasca ofensiva del rival, tot i que els
mataronins van tenir quatre o cinc
ocasions per avançar-se, aprofitant
moments en què van posar als visitants contra les cordes, però el seu
porter va estar molt encertat.
A la represa el Mataró es va poder
avançar gràcies a un gol de Cusachs al
minut vuit, després d'una recuperació a
mitja pista que va crear un desequilibri

1
1

CH MATARÓ
ARENYS DE MUNT

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

defensiu. Els locals van tenir ocasions
per fer el 2-0 i rematar el partit, però no
ho van aconseguir, i l'Arenys de Munt
va anar agafant confiança per arribar a
empatar, també després de recuperar
una bola. Els mataronins van tenir una
falta directa per fer el 2-1 sense èxit, i
també els visitants van tenir-ne una
que Grané es va encarregar d'aturar
fins a tres vegades, de manera que es
va arribar al final amb l'empat a un gol,
tancant un partit trepidant.

Els nois perden, les noies guanyen

En hoquei herba, el masculí
segueix a la cua, mentre el
femení es manté en segon lloc
per sota del Terrassa
L’equip masculí de l’Iluro HC tenia
l’oportunitat de sortir de la cua de la
1a Catalana, ja que els dos equips que
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estaven 2 punts per sobre s’enfrontaven
entre ells. Però no va poder ser, l’AD
Rimas de Terrassa, 5è classificat, es va
emportar els tres punts guanyant per
2-5. D’aquesta manera l’equip taronja
continua a la cua, en 8è lloc del grup,
amb 3 punts, i ja sembla abocat a jugar
la fase de descens. El diumenge dia 20
repeteix a casa, ales 12 hores, contra
el Pedralbes, que és el 3r classificat.
Molt millor li van les coses a l’equip
femení, que va guanyar al camp del
Línia HC 22, per 1-3. Es manté en el
segon lloc de la 2a Catalana igualat
amb l’Ègara 1935 i a 5 punts del CD
Terrassa, que és el líder. El dissabte a la
tarda visiten el RC Polo (6è classificat).

Classificació

CH MATARÓ 27; Liceo B 22; Palafrugell
i Taradell 21; Vilanova 18; Maçanet 17;
Manlleu 16; Barça B i Alpicat 15; Arenys
de Munt 13; Vilafranca 12; Raspeig 10;
Tordera 7 i Sant Feliu 4 punts.

Repte complicat a Galícia,
visitant al segon

Aquest dissabte l'equip d'Albert Larrea
posa a prova la seva imbatibilitat, ja que
visita al filial del Liceo, que aquesta setmana ha pujat fins a la segona posició
després de passar per sobre del Raspeig
a domicili. La pista del Liceo sempre és
complicada, de fet aquesta temporada
no hi ha perdut, empatant tan sols
contra el filial blaugrana. A veure si la
ratxa que es trenca aquest dissabte a les
18:30h és la dels gallecs.

LLIGA NAC. Cat.Fem.
Comença la segona fase
1a jornada (12 de gener)
Sferic Terrassa - Jonquerenc ................4-3
Lloret - Vila-sana B........................ Ajornat
Cerdanyola B - Barberà .........................9-2
Noia Freixenet - MATARÓ ......... Ajornat

Classificació Grup 2 Fase 2

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

Reben l'Sferic Terrassa

Aquest diumenge a les 12:30h l'equip
d'Albert Bou comença la segona fase
com a líder, ja que acumula 16 punts
dels enfrontaments de la primera fase
contra Jonquerenc, Barberà i Vila-sana
B. El rival és l'Sferic Terrassa, que va ser
el cuer del grup A sumant 12 punts. El
primer partit l'havien de jugar amb el
Noia, però es va ajornar per jugar-lo el
9 de febrer.
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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
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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
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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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WATERPOLO

Div.Honor Fem.
Dijous es decidia el
campió d'hivern

Victòria tranquil·la a l'espera de
les complicacions que s'acosten

9a jornada (12 gener)
Mediterrani - Sant Feliu....................... 11-5
LA SIRENA CNM - Zaragoza ...............11-6
Moscardó - Rubí ................................. 10-13
Sant Andreu - Sabadell .................... dia 17
Concepción - Terrassa ......................... 4-13

Classificació

Sant Andreu, Sabadell 24; Mediterrani
19, LA SIRENA CN MATARÓ 16, Terrassa
i Rubí 12; Sant Feliu 9; Zaragoza 6;
Moscardó 3, Concepción 0.
El dijous jugaven els dos primers equips,
encara imbatuts tots dos, per decidir qui
era el campió d'hivern. En el moment
de tancar l'edició no en podem donar
el resultat.

Visita del campió

El dissabte 19 de gener (12:45 h) La
Sirena CNM rep la visita del campió, el
CN Sabadell, que el dijous jugava a Sant
Andreu. En la jornada inaugural de la
competició, les sabadellenques es van
imposar per 15-6, i sempre han guanyat a
Mataró. La darrera visita en lliga la temporada passada es va saldar amb un 5-10,
i després van venir en partit d'Eurolliga
que va acabar 6-11.

Div.Honor Masc.
Set catalans al davant
12a jornada (12 gener)
Concepción - Sant Andreu ................... 1-8
Mediterrani - Terrassa .......................... 6-9
Catalunya - QUADIS CNM..................2-11
Barceloneta - Echeyde Tenerife .........17-3
CN Barcelona - Navarra ...................... 19-5
Sabadell - Canoe ................................. 14-11

Classificació

Barceloneta 33; Terrassa i CN Barcelona
30; Mediterrani i QUADIS CN MATARÓ
24; Sant Andreu 20, Sabadell 17, Canoe
11, Navarra 10; Catalunya 6, Tenerife 4,
Concepción 0.
Com es pot veure la classificació, i com
és habitual, està dominada pels equips
catalans que copen les set primeres
places.

El Quadis rep el cuer

El dissabte a les 14:30 hores el Quadis
té un partit molt fàcil davant el
Concepción Ciudad Lineal de Madrid
que encara no ha sumat cap punt i al
qual se'l va derrotar a casa seva per un
escandalós 0-24.
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Victòria clara de les Sirenes. | arxiu

La Sirena prepara el compromís
de l'Eurolliga que està a tocar
La Sirena CN Mataró va guanyar l'equip
saragossà de forma tranquil·la, però
sense excessos, en el darrer partit de
la primera volta, que era la penúltima
prova abans d'anar a la fase de grup de
l'Eurolliga. L'equip va demostrar que
encara no està al seu màxim nivell i
que caldrà treballar intensament per
poder superar un grup molt complicat.
En el primer quart les jugadores
visitants van plantar cara i el van

11 LA SIRENA CNM
6 EWP ZARAGOZA
LA SIRENA MATARÓ: Gaby Stone,
Laura Vicente (2), Helena Lloret, Maria
Bernabé, Brigitta Games (2), Audrey Daule (3), Clara Cambray (3), Cristina Nogué,
Marta Bach, Queralt Bertran (1), Júlia
Soler, Carla Graupera i Júlia Àvila (ps).
PARCIALS: 2-2, 4-1, 3-1, 2-2.

empatar. Després en el segon i tercer
l'equip local va donar la seva millor
versió amb un parcial conjunt de 7-2,
que el va deixar resolt.

Tornen forts després de festes
2 CN CATALUNYA
11 QUADIS CNM
QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret,
Ramiro Veich (2), Pitu Puig, Marc Corbalán (2), Max Casabella, Edu Mínguez (3),
Lluc Bertran, Àlex Codina, Pol Daura (1),
Pol Barbena (2), George Ford, Germán
Yáñez (1), Xavi Casabella (ps).
PARCIALS: 0-2, 1-1, 1-4, 0-4.

Gran exhibició defensiva de
l'equip de Beto Fernàndez
El Quadis CN Mataró ha tornat fort
després de les festes, i en un d'aquests
partits, que solen ser complicats després d'una llarga aturada, va aconseguir un triomf important després de
les tres derrotes de final d'any.
El matx va ser ben diferent del primer partit de lliga en el qual el Quadis
només havia pogut guanyar a casa per
8-7, i es va imposar amb una gran autoritat, demostrant millor condició física

Només van rebre dos gols. | arxiu

que el seu rival i tancant molt bé les
defenses en les jugades d'inferioritat.
El Quadis va començar fort i va acabar el primer quart amb un 0-2 que encarrilava bé el partit, però en el segon
el "Cata" ha ajustat la seva defensa i el
Quadis no va poder trencar el partit
fins el tercer quart amb un 1-4.
Després en l'últim quart no hi va haver cap mena de relaxació, en cap aspecte del joc, i es va acabar amb aquest
concloent avantatge de 9 gols, en una
piscina on el líder, el Barceloneta només va guanyar de 5 (8-13).

16/01/2019 17:35
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BÀSQUET

L'Advisoria fa suar la victòria
a les líders invictes
63 ADVISORIA BOET
75 CELTA VIGO
ADVISORIA BOET: Gibert (5), Diao (7),
Claret (7), Llobet (5), Ruano (4), Massuet
(4), Timoner (2), Latorre (9), Jones (20).
PARCIALS: 16-19, 16-20, 19-15, 12-21.

Gran partit de Jones. | d.ferrer

Només al darrer quart el Celta
imposa la lògica de la taula
No es va poder guanyar, però el líder
invicte de Lliga Femenina 2 va haver de suar i molt per poder guanyar
a Mataró. Partit molt meritori el de
dissabte a càrrec de l'Advisoria Boet

que va vendre caríssima la seva pell
contra un Celta de Vigo que va completar al Maresme la volta perfecta, amb tots els partits guanyats. Les
gallegues van anar dominant durant
tot el matx però no va ser fins al final
que es van poder desempallegar de
les taronges. Durant els tres primers
quarts les distàncies van ser mínimes
i especialment il·lusionant va ser el
tercer parcial, en el que les taronges
van mostrar la seva millor cara. En un
altre dia excepcional, com aquella qui
va a l'oficina, Judy Jones va tornar a
demostrar que és la meitat de l'equip
amb 20 punts i 24 de valoració positiva
El darrer quart va ser el de la realitat,
amb les gallegues imposant el marge
de seguretat amb el que es va acabar
el partit.

Impossible per a la UEM C.Ponce

53 UEM CONSTR. PONCE
65 VILADECANS
CONSTRUTIONI PONCE: Guillamat,
Cuní (6), Balmes, Murat, Domènech, Coll
(3), Magriñà (10), Cobo (6), Molina (6),
Martínez (0), Llobet (0), Solé (22). .
PARCIALS: 15-27, 8-20, 9-14, 21-4

Massa complicat acostuma a voler
dir impossible. El Construtoni Ponce
no va poder començar bé el 2019, i va
caure de manera inapel·lable davant
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el Viladecans. El rival és dels del grup
capdavanter, sí, i també hi havia baixes
notables a les files grogues però és que
a més ben aviat, al primer quart, ja es
va veure que el Viladecans posava la
directa i que les mataronines anirien a
remolc. Si anar-se'n al vestidor anant
24 punts per sota no fos prou escarni,
les locals encara van allunyar-se més
al tercer quart i resulta simptomàtic
que ni guanyant el darrer quart de 17
punts es pogués maquillar el resultat.
La victòria, doncs, va volar del Josep
Mora en tot un matx dominat per les
visitants. No només va trobar a faltar
les absents, el Construtoni Ponce, sinó
que en alguns trams del partit van
estar especialment espesses i desencertades en atac.

Lliga FEM-2 (A)
Comença la segona volta
13a jornada (11 i 12 de gener)
Avilés - Cortegada............................. 47-57
Corunya - Horta ............................... 66-80
Ardoi- Barça........................................ 63-62
Azpeitia - León ....................................72-76
Segle XXI - Ibaizabal .........................80-57
Cerdanyola - Arxil ............................. 47-65
ADVISORIA BOET - Vigo ..................63-75

Classificació

L'Ardoi és líder amb 17 punts; Vigo i
Azcoitia, 16; Barça, 15; León i Ibaizabal,
14 punts; Horta i MATARÓ PARC BOET,
13 punts; Avilés i Segle XXI, 12 punts;
Pontevedra i Coruña, 11 punts; Arxil, 10 i
Cerdanyola, 9.
13a Jornada (19 de gener)
Comença la segona volta amb les
taronges amb ganes de sumar punts.
El primer rival de l'Advisoria Boet serà
l'Arxil de Pontevedra que visita l'Eusebi
Millan dissabte a les 14h, en un horari
poc habitual.
El rival porta bons records, ja que va ser
el primer rival d'Estatal que van batre
les de Jordi Vizcaíno, en la jornada 1.

Copa Catalunya
Un altre rival de la part
alta de la taula
15a Jornada (19 i 20 de gener)
No pot badar més la UEM Construtoni
Ponce UEM que aquest dissabte a les
19:30h afronta un desplaçament complicat contra un altre equip de la part alta
de la taula, en aquest cas l'Hospitalet.
L'equip és setè a falta d'una jornada
per tancar la primera volta i té al rival
un sol punt per sobre. En una lliga amb
la puntuació tan apretada penalitza
molt enllaçar més d'una jornada sense
victòria.
El filial masculí perd amb el Roser
L'altre equip de la Unió Esportiva
Mataró que juga Copa Catalunya és el
filial masculí que no va poder iniciar
l'any amb victòria. Concretament el
Grupo Marthe UEM SBM va perdre
79-65 al camp del Roser. L'equip cau
al desè lloc (d'una lliga de 14) amb 17
punts. Diumenge a les 12:30h l'equip rep
el Vedruna Gràcia, que és el cuer. Toca
guanyar sí o sí.
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BÀSQUET

La Lliga Catalana EBA s'esvaeix al Josep Mora
54 FEIMAT MATARÓ
64 QUART
FEIMAT MATARÓ: Solé (16), Viñallonga, Rodríguez, Ventura (3), Juanola (8),
Ariño, Romero (26), Tardío, Touré (4),
Traver (6).
PARCIALS: 19-12, 15-12, 20-22, 10-18.

El Feimat torna a perdre amb el
Quart a la tornada de quarts
La singladura del Mataró Feimat per
la Lliga Catalana EBA es va acabar
dimecres 9 als quarts de final, en el
partit de tornada contra el Quart, en
un Josep Mora gèlid. L'equip de Charly
Giralt no va poder ni tan sols aspirar a

Lliga EBA (C)
Comença la segona volta
contra equips empatats
13a jornada (12 i 13 degener)
Calvià - M.PARC BOET ..................... 92-83
Salt - FEIMAT MATARÓ ....................57-63
Igualada - Martorell ..........................84-65
Valls - Salou ........................................ 73-71
Castellbisbal - Cornellà ....................68-87
Tarragona - Esparreguera .................85-81
Quart - Olivar......................................93-72

Classificació

El Tarragona és el campió d'hivern amb
24 punts al final de la primera volta.
Segueixen el Quart amb 23; Igualada i
Mataró Feimat amb 22 punts; Esparreguera amb 21; Martorell, Olivar i Mataró
Parc Boet amb 20 punts; Salou i Valls
amb 19; Cornellà amb 18; Castellbisbal
amb 16 i tanquen Calvià i Salt amb 15 i 14
punts, respectivament.
14a Jornada (19 i 20 de gener)
L'inici de la segona volta no pot ser més
interessant. Els dos equips mataronins
juguen fora contra rivals directes, més
concretament contra equips amb els
mateixos punts que ells a la classificació. El Mataró Parc Boet se'n va a Aragó
per jugar dissabte a les 18:30h a casa El
Olivar i el el Mataró Feimat visita, també dissabte a les 17:45h la difícil pista de
l'Igualada. De guanyar, taronges i grocs,
progressaran a la classificació.
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capgirar l'avantatge d'onze punts que
els gironins tenien de renda de l'anada.
El Quart és un equip veterà i dominador, molt seriós en tots els aspectes
de joc, i va saber domar el Feimat tot

i els múltiples intents per dominar. El
Feimat va plantar cara i tot i no poder
marcar el ritme d'inici va aconseguir
anar al descans amb empat i, per tant,
totes les opcions obertes.

El Mataró Parc perd a Calvià
i el Feimat venç a Salt

92 CALVIÀ
83 MATARÓ PARC BOET

57 SALT
63 FEIMAT MATARÓ

MATARÓ PARC BOET: Puig (14), Merino (11), De Pree (19), Aza (16), Francisco,
Duran, Tuxford, Sola (2), Forcada (7),
Moore II (14).

FEIMAT MATARÓ: SSolé (16), Viñallonga, Rodríguez, Ventura (3), Juanola
(8), Ariño, Romero (26), Tardío, Touré (4),
Traver (6).

PARCIALS: 28-21, 22-17, 21-21, 21-24

PARCIALS: 12-20, 14-15, 17-18, 14-10

El Mataró Parc Boet no va poder tornar
a l'activitat amb victòria. Als taronges
se'ls va creuar la visita al Calvià, un partit
trampa. Els locals van estar més còmodes en tot moment, amb major encert a
cistella i això en un partit de ritme alt i
puntuació elevada va acabar sent decisiu.
En un matx d'anotació llarga, ja al primer quart el Calvià va agafar un marge
que els taronges intentarien però no podrien esgarrapar. Marxant 10 punts avall
túnel de vestidors endins, hi va haver
una marxa més per part dels taronges al
tercer i darrer quarts. Tot i que l'ascendència sobre el joc al final era taronja
el Calvià no es va deixar sorprendre.

Triomf seriós del Feimat en el retorn de
l'EBA. L'equip no es va relaxar tot i visitar
el cuer, que ho ha perdut tot després
de guanyar en la primera jornada. Va
destacar per sobre la resta el partidàs
de David Romero, un dels millors en tres
temporades al club. Va estar-se els 40
minuts a la pista i se'n va anar fins als
26 punts i 14 rebots amb una valoració
de 40 digna d'ACB.
L'equip va saber fer una bona estrebada inicial que els permetés anar minant
la moral del Salt davant la seva incapacitat per acostar-se. Un partit sense
grans avantatges però amb uns grocs
aplicant-se per mantenir els locals a ratlla.

16/01/2019 17:35

el tot Esport

FUTBOL SALA

El Futsal Aliança Mataró femení
es col·loca líder

divisió honor fem.
Líders en solitari
El Futsal Aliança femení va saber
aprofitar la derrota del Caldes per fer-se
amb el lideratge, una plaça que dona
l'ascens directe a la Divisió de Plata
Estatal. Ara les mataronines tenen tres
punts d’avantatge davant l’equip vallesà
que encara té un partit pendent per
disputar.
Aquesta setmana les mataronines
defensaran el lideratge a casa dissabte
a les 19 hores a la pista de l’Industries
Gracia de Santa Coloma, un equip que
ha reaccionat després d’un mal inici de
lliga i que està en ratxa.

El femení del Futsal Aliança Mataró. | cedida

L'equip pateix però supera el
Cornellà i ocupa plaça d'ascens
El sènior femení del Futsal Aliança
Mataró ha començat el 2019 de la millor manera possible, les mataronines
van guanyar 1 a 0 a casa al Cornellà i
s’han col·locat líders en solitari després
de la derrota del CN Caldes, amb qui
compartien la posició.
El conjunt entrenat per Nicki
Dedeu va patir de valent per superar
el Cornellà per un curt 1 a 0, el gol de

1
0

FUTSAL ALIANÇA
CORNELLÀ

ALIANÇA MATARÓ: Reixach, Espinar,
Moya, Vázquez, A.Munné (1), Salido,
Neddermanm, I.Garcia, Tortajada, Gama,
Rius, Ribas.

la victòria d’Anna Munné no va arribar
en el tram final del matx quan només
restaven 5 minuts pel xiulet final.
Tot i el patiment, el premi arribava
amb forma de lideratge que se sabia
la derrota de les vallesanes.

El Futsal Aliança arrenca amb triomf
2
5

FUTSAL ALIANÇA

SPALL CFS MATARÓ: Fernandez,
López, Del Barco, Medina (1), Berlanga
(4), Tolrà, Novo, Ceesay, Ciscar, Chiheb,
Fernandez, Pares..
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Amb ganes de seguir
mirant cap amunt
El Futsal Aliança Mataró té motius per
mirar amunt. Els mataronins comencen
amb bon peu el 2019 i van aprofitar la
derrota de l’Hospitalet per escalar fins a
la tercera posició.
Aquest dissabte a les 16 hores el Futsal
Aliança Mataró rep la visita del FS Segorbe, l’únic equip valencià del grup que
visitarà Mataró per primer cop a la seva
història. A la primera volta els mataronins es van imposar a terres valencianes
per un contundent 5 a 9.

3a Divisió Nacional
L'SPALL Ciutat de Mataró
obté una victòria clau

BARCELONETA

El Futsal Aliança Mataró va començar
la segona volta amb victòria després
de guanyar a la pista del Barceloneta.
Els vermells van sortir molt endollats davant un rival que s’està jugant
la permanència i que a casa seva sempre és un rival molt complicat. Rafa
Berlanga va fer el 0-1 després d’una
passada d’Alex del Barco i el mateix
Berlanga va fer el 0-2 al culminar una
jugada de córner. Tot seguit els locals
van escurçar diferències, però abans
del descans Berlanga que estava en

2a divisió b

Nou triomf per començar bé l'any. | arxiu

estat de gràcia va fer el tercer gol mataroní. A la represa Berlanga va rubricar
el seu pòquer de gols fent l'1-4 de falta
directa, i poc després l’Aliança sentenciava el matx amb el cinquè gol obre
d’Alejandro Medina. Ja en els darrers
minuts de joc el Barceloneta va fer el
definitiu 2-5 jugant amb porter jugador.

Gran inici del 2019 per l'SPALL Ciutat
de Mataró. Els nois dirigits per Serra
assaltaven el Pavelló Miquel Poblet de
Montcada en guanyar per 3-6 en un
bon partit no exempt de patiments, ja
que els locals van estar bona part del
partit a un sol gol d'empatar, després
d'un inici contundent i fructífer dels
groc-i-negres.
Aquest diumenge l'SPALL Ciutat de
Mataró, que tot i la victòria segueix en
descens, rep a les 11:45h de diumenge
l'Esparreguera, de la part alta de la
taula.
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VARIS

El CVM Caliu planta cara, però
perd per la mínima amb el líder

Varis...
RUGBY.
Agònica primera victòria
del Rugby Club Mataró a
la 1a Catalana
El Rugby Club Mataró, que havia
perdut els dos primers partits de la 1a
Catalana de forma ajustada, va poder
sumar la primera victòria en derrotar el
BUC UBAE “B” al Camí del Mig per un
ajustadíssim 31-30, gràcies a un assaig
en el minut 85, després d’un partit amb
moltes alternances.

Van fregar el triomf contra un gran equip. | daniel ferrer

L'equip, amb bon ritme, ja pot
pensar en la fase d'ascens
Molt bona actuació del Mataró Caliu
davant el líder, en un partit molt igualat que es va decidir a cara o creu.
Els sets es van anar alternant i en el
quart les mataronines van fer un gran
joc defensiu i van portar el partit al
desempat, en el qual la sort va estar
del costat visitant.
Aquest cap de setmana el CV
Mataró juga a Lloret, però situat en

2
3

CV MATARÓ CALIU
GET BLUME

CV MATARÓ CALIU: Anna Ramon,
Ivette Callorda, Marta Guerrero, Eva
Acebedo, Andrea Molinero, Montse Carvajal, Andrea Jiménez, Alba Sánchez, Bea
Cívico, Samantha Formica, Maria Garcia,
Marta Claramunt i Violant Pérez.
Parcials: 21-25, 31-29, 23-25, 25-16, 15-17

2n lloc ja té la classificació per a la
fase d’ascens assegurada.

Bona actuació del Club Gimnàstic
Mataró al Trofeu Ciutat d'Olot
El passat cap de setmana l’equip del Club
Gimnàstic Mataró va actuar al Trofeu
Ciutat d’Olot. L’equip femení de Base
8 va quedar en 2n lloc, liderat per Laia
Solà, que fou 2a individual. Els nois van
aconseguir 27 medalles, tant en individual com per aparells i equips, destacant
l’actuació de Guillem Irizar, 3r a Base 4,
de Pau Fayol i de Leo Ríos 2n i 3r a Base 2.
En Via Olímpica 1 van guanyar l'or per
equips. Claudia Andrade i Victoria Valeros
van guanyar l’or en Via Olímpica 4 i Via
Olímpica 1. En aparells es van obtenir 10
medalles: Claudia Andrade (VO4) 2 ors i
1 bronze, Andrea Lara (VO2) 1 or i 1 plata,
Victoria Valeros (VO1) 2 ors, Lucía Gutiérrez
(VO1) 1 or i 1 bronze i Mireia Puig (VO1)
1 plata.
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Classificació: Badalona 14, Torroella
Senglars 13, Cocodrils 11, Gòtics 10, Terrassa, Poblenou B 9, Quebrantahuesos
8, RC MATARÓ 6; FCB Grana 4; BUCUBAE B 3, Sabadell 1 i Osona 0.
Demà dissabte (15:30 h) els mataronins
juguen a Vic al camp del cuer.

TENNIS TAULA.
Segona derrota seguida
del Quadis CNM
El Quadis CN Mataró va tornar a perdre
davant el Borges B, aquesta vegada a
la capital de les Garrigues per 4-3, i se
li complica una mica l’accés a les fases
d’ascens, ja que l’atrapen CN Sabadell i
Olot en el tercer lloc amb 16 punts. Per
davant estan Irún B amb 20 i Burgos
amb 18. Recordem que són tres els
equips que juguen per l’ascens.
Xavier Peral (amb una victòria) i Clement Chobeau (amb dues) havien posat
per davant el Quadis amb un 3-2. Però
Yordi Jason Ramos va perdre l’últim
individual i en el decisiu partit de dobles
Peral i Chobeau no van poder amb la
parella local.
El dissabte dia 19 a les 17 h transcendental partit a Sabadell.
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VARIS

El CN Mataró femení guanya per
equips la Duatló Ciutat de Mataró

Últim minut...
TENNIS.
Albert Ramos eliminat
en la 1a ronda de l’Open
d’Austràlia
El tennista mataroní Albert Ramos, situat en el lloc 64è del rànquing mundial
continua en crisi de resultats. El passat
dilluns va perdre en 1a ronda a l’Open
d’Austràlia davant l’hongarès Fucsovics
(35è del rànquing) en quatre sets. Havia
començat l’any també amb derrotes
a la primera ronda a Qatar davant el
georgià Basilashvili en tres sets, i també
a Sidney davant l’estatunidenc Opelka
en dos sets.

La pujada a les Escaletes amb Cassan (esq) i Luna (centre), del CN Mataró. | cedida cnm

El passat diumenge dia 13 es va celebrar
la 3a edició de la Duatló SBR Ciutat
de Mataró amb 428 participants. El
circuit va ser semblant al de sempre,
amb la pujada a les Escaletes com el
punt mes espectacular de la cursa
a peu, i amb l'arribada en el Port de
Mataró. El recorregut era de 5 km
de cursa a peu, 20 km en bicicleta i
finalment 2,5 km més de cursa a peu.
Aquest any es va notar que era la
prova que obria la Lliga Catalana, ja
que s'hi van donar cita tots el millors
duatletes de Catalunya. Gran nivell
amb victoria per als triatletes internacionals Jordi Garcia (CN Badalona),
amb un temps de 52:54, i Anna Godoy
(independent) amb un temps de 58:02.

Dojo
C
Cervantes
DEFENSA PERSONAL

WING CHUN - KUNG FU

“El eficaz arte de defensa, que inspiró a Bruce Lee”

Sifu Carlos Rodríguez
(Más de 30 años de experiencia)

Horario

Martes y Jueves de 19 a 20:30h
Personajes del Wing Chun

info@wigchunmataro.com
www.wingchunmataro.com
Dojo Cervantes: Francesc Macià,1-3 • Mataró

Tel 93 798 40 93 • 639 781 674
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Triomf per equips de les noies
del CN Mataró
Per part de l'equip del Centre Natació
Mataró cal destacar el triomf per
equips de l'equip femení, amb tres
classificades entre les deu primeres:
Clàudia Luna 5a (1:00.15), Natàlia
Rodríguez 6a (1:00.46) i Alexandra
Cassan 7a (1:00.47).
Albert Ruz el més destacat del
Centre en categoria absoluta
En categoria masculina absoluta el
més destacat va ser l'Albert Ruz, que
va arribar en un espectacular 10è lloc
amb 54:07. Alvaro Rance (55:25) i Xavi
Queral (55:27) van ser els seguents
arribant 18è i 19è. Després van arribar Francesc Juàrez 28è amb 55:36,
Xavier Casal 29è amb 55:37, Oriol Gili
39è amb 55:52. Per equips, els nois del
CN Mataró van fregar el podi acabant
en 4t lloc.
De Moya guanyador en cadets
A més es van obtenir cinc podis en categories, destacant Robert de Moya,
una jove promesa del Centre que apunta molt alt, i va aconseguir la victòria
en categoria cadet amb 55:53, arribant
en el 42è lloc absolut.
Natàlia Rodríguez va guanyar en
veteranes-1, Albert Ruz va ser 2n en
sub-23, Claudia Luna també 2a en sub23, Alvaro Rance 2n i Xavi Queral 3r
en veterans-1.

ATLETISME.
El CA Laietània femení
5è lloc al Campionat de
Catalunya B de pista
coberta
L’equip femení del CA Laietània es va
classificar en cinquè lloc al Campionat
de Catalunya B en pista coberta celebrada a Sabadell, que equival al 13è lloc
global. La classificació la va encapçalar
el Tarragona (69 i el Laietània en va
sumar 54.
A nivell individual cal destacar el primer
lloc de Rosa Maria Buscà en triple salt
amb 12.29 m i de Marina Martínez en
1500 m amb 4:45.09, i els 2ns llocs de
Martina Ballesteros en 200 m amb 25.77
i de Laia Tomàs en perxa amb 3.00 m.
Després de molts anys l’equip masculí
del Laietània no va obtenir puntuació
suficient per participar en aquesta lliga
Catalana.

. Aina Rabadan campiona
de Catalunya de clubs
sub20 amb el Barça
El passat dia 5 de gener l’atleta mataronina Aina Rabadan es va proclamar
campiona de Catalunya de clubs sub20
en pista coberta amb l’equip del FC
Barcelona, en el campionat disputat a
Sabadell. L'Aina, que té tot just 16 anys,
va participar en la prova de salt d'alçada
obtenint la primera posició amb un salt
d'1.68 m a 4 cm de la seva millor marca.

. Gran marca en 400 m
del lluisenc Biel Mayans
El passat divendres dia 11 l’atleta del
GA Lluïsos Biel Mayans va destrossar
el rècord del seu club en els 400 m
en pista coberta amb una sensacional
marca de 49.42.
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

GLASS

LA FAVORITA

GENTE QUE VIENE Y BAH

Arriba la seqüela de 'El Protegido' i
'Split' on tenim el personatge que encarna Bruce Willis obsessionat en trobar
la figura sobre-humana de La Bèstia i
requereix d'una tercera figura per desxifrar on trobar el seu objectiu.
Direcció: M. Night Shyamalan
Intèrprets: James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson.
129 min

La història de l'ambició aristocràtica
d'una servent jove que es posa a la butxaca la Reina d'una Anglaterra del segle
XVIII debilitada. Completa el triangle la
Lady que, a la pràctica, és qui governa
l'Illa en nom de Sa Majestat.
Direcció: Yorgos Lanthimos
Intèrprets: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult.
121 min

Totes li ponen a la Bea, que és una
arquitecta de renom fins que en pocs
dies enxampa la seva parella amb una
presentadora i la fan fora de la feina.
Haurà de tornar al poble, a un món ben
diferent, peculiar i amb sorpreses.
Direcció: Patricia Font
Intèrprets: Clara Lago, Carmen Maura,
Alexandra Jiménez, Álex García.
95 min

UNO MÁS DE LA FAMÍLIA

LA GRAN AVENTURA DE LOS
LUNNIS Y EL LIBRO MÁGICO

CASO MURER: EL CARNICERO
DE VILNIUS

La Mar i els Lunnis emprenen una disputa per mirar de salvar el llibre que conté
tota la fantasia de la humanitat de les
mans del dolent Crudo, que el vol fer
desaparèixer per sempre.
Direcció: NJuan Pablo Buscarini
Intèrprets: Carla Chiorazzo, Bruno Oro,
Lucrecia, Pablo Carbonell.
83 min

La història real d'aquest antic oficial
austríac de les SS nazis que va governar
i fer atrocitats al gueto de Vílnius. La
disputa entre les ganes de passar pàgina
i la necessitat de fer justícia.
Direcció: Christian Frosch
Intèrprets: Karl Fischer, Alexander E.
Fennon, Melita Jurisic, Ursula Ofner.
110 min

L'aventura de la gossa Bella que després
de ser separada del seu amo emprèn un
perillós i llarg viatge de retorn a casa
seva, de la que està més de 400 milles de
distància. Una història d'amor incondicional i compassió.
Direcció: Charles Martin Smith
Intèrprets: Ashley Judd, Alexandra
Shipp, Wes Studi, Edward James Olmos.
95 min

Tot Cinemes 1852 bo.indd 3
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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

La favorita

La favorita

12:10 16:20 19:05 00:50
[exc. dt.] 21:45

Glass
[dt.] 18:00

[dt. VOSE] 21:45

12:00 16:20 17:10 19:10 20:00 22:00 00:45
[exc. dt.] 18:00 20:50 23:40

12:10 17:45

El gran baño

19:40 22:15 00:50

El vicio del poder

16:00 18:15

Eliminado: Dark Web

[dl.-dj.] 16:20
12:15 16:00

[dt. VOSE] 21:30
22:45 01:00

12:00 16:00 19:00 20:40 22:00 23:45

12:00 16:00 22:20 00:50

Bumblebee

[dv.-dg.+dc.] 12:10 16:15

12:15 15:45 18:10

Animales Fantásticos

[exc. dt.] 21:30 00:20

La dama de picas (Òpera)

20:10 22:30

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

Bumblebee
Aquaman

21:30
16:30 19:15

[dv.] 22:15

[ds.-dj.] 22:30

Sobre ruedas

22:30

El regreso de Mary Poppins

20:00

Spider-Man: un nuevo universo

17:45

Superlópez

16:30
16:10 22:45

Bohemian Rhapsody

[dl.-dj.] 17:45

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

[dv.] 19:45

[ds.-dj.] 20:00

00:50

Ralph rompe internet
Bohemian Rhapsody

16:00 18:30

El vicio del poder

Ralph rompe internet

Spider-Man: un nuevo universo
El regreso de Mary Poppins 18:35

[dv.] 18:00

Astérix, el secreto de la poción mágica

[exc. dt.] 19:00 21:45 00:30
[dt.] 16:30
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[dv.+dl.-dj.] 18:15 22:30

La gran aventura de los Lunnis y el libro mágico

[En català] 12:30 15:50

Astérix, el secreto de la poción mágica

[dv.+dl.-dj.] 17:40 20:10
16:15 18:20 20:30 22:40

12:15 15:50 18:00 20:1 0

La gran aventura de los Lunnis y el libro mágico

Aquaman

Gente que viene y bah

[dt. VOSE] 20:50

Gente que viene y bah 12:15 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00
Uno más en la familia

16:00 18:10 20:15 22:40 [dv.+dl.-dj.] 20:10 22:30

Glass 16:00 17:45 19:00 20:15 22:00

12:00 16:20 19:15 22:00 00:20
[dt. VOSE] 19:45

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

El regreso de Ben

18:00 20:00 (19, 20 i 21 gen.)

Doctrina. El pecat original i la reinserció

20:15 (24 gen.)
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núm. 1852 del 18 al 24 de gener de 2019

Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quina va ser la primera pel·lícula
de Los Lunnis?

Secrets rere la porta
Expediente 64: Los casos del Departamento Q’ de C Boe
‘Expediente 64’ és una saga nòrdica inspirada en els relats de l’escriptor Jussi Adler-Olsen i que ara
arriba a la seva quarta entrega. Tot
arranca amb el descobriment rere
una paret falsa d’un pis en obres
a Copenhaguen d’uns cadàvers
momificats al voltant d’una taula.
L'enigmàtic cas recau en mans del
detectiu Carl Mørck (Nikolaj Lie
Kaas) i el seu ajudant Assad (Fares
Fares), els quals hauran d’investigar la identitat dels morts així
com el mòbil del sàdic assassinat
i el culpable.
Un film especialment truculent,
retorçat, que ens du al passat tèrbol del país en una diminuta illa
amb un centre d’internament per
a noies problemàtiques. Es tracta
d’una presó-clínica, espècie d’illa

Tot Cinemes 1852 bo.indd 5

d’un maquiavèl·lic i misogin Dr.
Moreau que experimenta amb noies díscoles. Un nou film que burxa
en la podridura i els secrets inconfessables de societats tan modernes i envejables com les nòrdiques,
en una mesura semblant a la seva
saga bessona ‘Millenium’.
Thrillers que fan aflorar la merda sota la catifa i que aquí apunta
vers una societat secreta ultraconservadora duradora en el temps i
perfectament arrelada en la societat. Un film solvent, absolutament
trepidant, d’aquells que t’enganxen i no et deixen. De ben segur,
l’entrega més atractiva i rodona
de totes, mèrit també de la direcció del danès Christoffer Boe, que
agafa amb fermesa i empenta el
timó de la saga | Joan Millaret- AMIC

entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema
Resposta del núm. 1850
"La gran belleza"
Guanyadors:
• Carlos A Caballero Caballero
• Albert Alumà Carreras

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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I com sé de què
és temporada?
Gastronomia: Redacció

Si de retruc dels bons propòsits de l'any
nou o per una reflexió feta de sobte has
decidit de fer cas a les recomanacions i
dedicar-te a menjar fruita i verdura de
temporada com a base de la teva dieta,
en primer lloc: felicitats!
Si et fa vergonya confessar que no tens
ni idea de les temporades dels aliments,
no pateixis. Tens un aliat ancestral que
t'ajudarà. Calendaris digitals, agendes
electròniques aquesta és la tendència en
el nostre món, però hi ha una publicació
tradicional que resisteix amb una considerable salut: el Calendari dels Pagesos
que arriba el 2019 a la seva 158 edició.
El Calendari dels Pagesos és un almanac, és a dir una publicació que conté
informació calendaritzada. S’hi poden
trobar pronòstics meteorològics, dades
astronòmiques, festes populars, consells agrícoles, el santoral, els mercats,
les fires, etc. També es coneixen com a
literatura de cordill perquè tradicionalment es posaven a la venda penjades
a les vidrieres de les botigues amb un
cordill al voltant de Tots Sants.
El Calendari dels Pagesos des de fa uns
anys inclou també el Calendari de les
fruites de temporada, una pràctica i detallada cronologia que explica mes a mes
quina és la fruita que es produeix dins
del territori més proper al consumidor.

Tot a taula 1,2,3,4 1852 intro + consell.indd 2

eixesos és sinònim de con
El Calendari dels Page
obsoa
ed
qu
eixement que no
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ys. Un coneixement s’a
let amb el pas dels an
ida i
vivim d’informació ràp
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amb data de caducita
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EL CONSELL DE

QUÈ CAL MENJAR
DESPRÉS D'ENTRENAR?
Un gran esforç mereix una bona recompensa.
Per això, després d’entrenar és imprescindible ingerir aliments rics en hidrats de carboni. A més de la necessitat de beure per reposar les reserves hídriques, es requereixen
entre 12 i 24 hores per restablir els dipòsits
de glucogen, després d’una competició o un
entrenament intens. Per tant, és important ingerir immediatament fruita, una barreta energètica o un batut específic per a esportistes.
Si entrenes o competeixes a nivell professional, és convenient que consumeixis uns 100gr
de carbohidrats després de la primera mitja
hora, seguits de 100gr més cada 2 o 4 hores.

Consell patrocinat per:

5 aliments post entrenament
Plàtan: és ideal per consumir abans, durant i també després de l’exercici físic, ja que aporta sucres
fàcils de digerir i electròlits naturals. També conté
el potassi necessari per evitar rampes o espasmes
musculars.
Quinoa: si bé aporta menys hidrats de carboni que
l’arròs, la quinoa conté el doble de proteïnes i aporta els 8 aminoàcids essencials que el cos necessita
per generar múscul i recuperar-se d'entrenaments
intensos.
Pasta integral: és l’elecció ideal per recarregar
energia. El millor és menjar-la acompanyada d’oli
d’oliva, o una salsa de base vegetal. La farina integral conserva totes les parts del cereal, que són
fonamentals per a la nostra nutrició. El germen (ric
en àcids grassos essencials), la capa d’aleurona
(conté proteïnes d’alt valor biològic), el segó (aporta fibra, vitamines i minerals) i el nucli farinós (es
compon de midó i gluten).
Nous: són fàcils de digerir i ajuden a equilibrar el
sucre en sang quan es combinen amb hidrats de
carboni. Aporten fibra i magnesi, que faciliten l’entrada de calci i potassi en els músculs.
Llegums: són ideals per als atletes vegetarians pel
seu alt contingut en carbohidrats, minerals i proteïnes d’origen vegetal. Pots prendre-les en amanida
o en forma de purés com l’hummus.
I, per evitar el cruiximent, et recomanem un refrigeri d’umeboshi. Aquesta pruna fermentada és el
gran aliat dels atletes, ja que ajuda a eliminar l’àcid
làctic que causa el cansament i el cruiximent. Una
bona manera de prendre l’umeboshi és en forma
de onigiri. Consisteix a fer boletes d’arròs integral
cuit amb pasta de umeboshi a l’interior i un embolcall d’alga nori torrada.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

L'App recomanada

SO YUMMY
És probable que el nom de So Yummy us sigui
ben familiar i és que alguns dels seus continguts
han esdevingut realment virals. Estem davant
una App que és, també, canal de Youtube i que
ens presenta tota mena de receptes en format
vídeo –i informació complementària escrita,
no patiu– que ens ensenyen pas a pas com
aconseguir tot tipus de plats. De forma molt
pedagògica i a l'abast de tothom, a So Yummy
fan planeres les receptes de plats deliciosos.

Tot a taula 1,2,3,4 1852 intro + consell.indd 4
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CONCURS

ivan_rori

#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

guanya
el premi de
kinetic
"Hoy me apetecia desayunar esto"

bishillo_bcn

jesgacha

guanya
el premi de
la burguesa
"Bubble waffle"

Tot a taula 5,6 Instagram 1852.indd 2

guanya
el premi de
tubau
"A la rica dorada!"
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núm.1852 del 18 al 24 de gener 2019
núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

pepilorentelatre

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

guanya
el premi de
mueta
"Ensaimada de sobrassada i tallades"

helenaescodacasas

guanya
el premi
seis sentidos
"Vegan food"

Tot a taula 5,6 Instagram 1852.indd 3
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AMB EMPENTA
Valors renova imatge 15 anys després
La revista fundada i dirigida per mataronins estrena un redisseny el 2019 i aprofita
per incorporar noves seccions i continguts
Comunicació: Redacció

La revista Valors, editada per
l’Associació Cultural Valors, inaugura l’any 2019 amb un canvi d’imatge total. Després de 15
anys de publicació i 165 números
als quioscs, la revista fa un pas més
en la seva evolució amb la voluntat de consolidar-se com a capçalera de referència a Catalunya
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en l’àmbit de l’ètica i la reflexió.
La transformació més evident és
de caràcter visual, però els codirectors de la revista, Maria Coll i
Joan Salicrú, plantegen un canvi
a tots els nivells.
A partir de gener la nova revista
Valors guanya vida, perquè serà
totalment en color. Un element
que permetrà potenciar la imatge, entesa com un altre nivell de

lectura i no com un simple complement del text. Tindran un pes
destacat les il·lustracions, que cada
mes un equip de dibuixants i dissenyadors gràfics duran a terme
expressament per a Valors, però
també les fotografies d’autor.
En aquest sentit, segurament el
canvi més evident és en les portades, que seran obra de l’il·lustrador
badaloní Raúl Campuzano,
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col·laborador de la publicació des
de fa deu anys. Així, la reformulació
visual –dirigida pel dissenyador
Manuel Cuyàs– pretén donar sentit a la imatge sense perjudicar el
text alhora que un dels reptes del
nou disseny és millorar la comoditat de la lectura. “En un món en
què la imatge impactant i els titulars en forma de tuit substitueixen
l’anàlisi, a Valors continuem apostant per la reflexió i això demana
argumentació: titulars llargs, entrevistes i articles en profunditat
i converses cara a cara”, afirmen
Coll i Salicrú.

Més actualitat
La revista, malgrat el canvi d’imatge, no perdrà el seu objectiu original: parlar de l’actualitat des de
l’òptica dels valors. Aquest mes de
gener ho fa referint-se a “la societat
gasosa”, un concepte que relleva
“la societat líquida” de Bauman,
amb una entrevista a Pablo d’Ors,
sacerdot i escriptor; articles d’Alberto Royo, autor de La sociedad
gaseosa, del doctor en comunicació Albert Sáez, i de Núria Sara
Miras, professora de Filosofia a la
Universitat de Barcelona, i amb una
conversa amb Francesc Torralba.
Malgrat que el monogràfic
segueixi sent la peça destacada de cada número, en aquesta
nova etapa agafarà un major relleu
la interpretació i anàlisi de fets de
l’actualitat.
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Víctor Küppers i la UBM
ompliran el Monumental
El conegut formador i consultor empresarial esgota les
entrades de la conferència "Impulsant l'entusiasme"
Ocupació: Redacció

Passió i entusiasme. Aquest és
l'eix de la conferència que donarà, el pròxim dijous 31 de gener, el
consultor i conferenciant motivacional Víctor Küppers a Mataró i
que organitza la Unió de Botiguers
de Mataró (UBM). L'acte forma
part de la programació de l'entitat
per celebrar el seu 40è aniversari i
busca explicar la importància de
la passió i l'entusiasme per assolir
l'èxit empresarial.
Víctor Küppers és conegut per la
seva faceta com a consultor i formador. Després del seu pas com a
vicepresident de Barna Consulting
Group i Assistant Professor d’IESE,
dedica el seu temps a investigar i

desenvolupar nous mètodes per
transmetre la motivació de manera efectiva per desenvolupar
el potencial de cada persona. En
les seves conferències, exposa de
manera divertida, pràctica i emotiva les claus fonamentals per desenvolupar el potencial de cada
persona.

La festa del comerç
Els actes del 40è aniversari de la
Unió de Botiguers de Mataró finalitzaran el pròxim 28 de febrer amb
la gran Festa del Comerç Mataroní.
Es tracta d'una festa-sopar de celebració dels 40 anys pensada per
a totes aquelles persones que han
format part d'aquestes quatre dècades de l'entitat.
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Un projecte per acostar la tecnologia i la
ciència a les noies d'entre 12 i 18 anys
El programa 'Tecno Girl' forma part de les actuacions que impulsa Bibliolab,
un programa de la Xarxa de Biblioteques Municipals
Emprenedoria: Redacció

Divulgar la ciència i la tecnologia entre els estudiants de secundària, fomentar les vocacions en
aquest àmbit de noies d'entre 12
i 18 anys i, així, contribuir a reduir
la manca de vocacions científiques
i tecnològiques entre aquest collectiu. Amb aquests objectius, el
16 de gener es posava en marxa
el projecte "TecnoGirl", una iniciativa del TecnoCampus que té el
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suport de l'Ajuntament de Mataró,
la Diputació de Barcelona, la Xarxa
de Biblioteques Municipals i les
biblioteques de Mataró Pompeu
Fabra i Antoni Comas.
El projecte forma part de les
actuacions que impulsa Bibliolab,
un programa de la Xarxa de
Biblioteques Municipals que desenvolupa i dóna suport a accions que tenen com a finalitat l’accés al coneixement a través de
l’experimentació i metodologies

innovadores i creatives en un
entorn col·laboratiu obert a la
ciutadania.
Com a primera activitat del projecte, la biblioteca Pompeu Fabra
acull una exposició sobre aportacions de dones científiques i vinculades a la tecnologia al llarg de la
història, amb la intenció d’apropar
als estudiants i als centres educatius aquestes personalitats. El
projecte preveu també tallers de
tecnologia i ciència dirigits als estudiants dels centres educatius
de Mataró.
Finalment, la gran activitat del
projecte serà una Hackathon, un
esdeveniment creatiu i formatiu
en el qual els participants han de
donar resposta a un repte social
d’una manera pràctica i mitjançant la tecnologia. En aquest cas,
es realitzarà una HackGirl junior
adreçat a noies amb el repte social
sobre gestió de residus.
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Sis nous híbrids per a Mataró Bus
Els vehicles permetran millorar la seguretat, l'accessibilitat i reduir les emissions
de gasos contaminants
Medi Ambient: Redacció

Mataró Bus ha incorporat sis
nous autobusos híbrids per renovar la seva flota. Amb aquestes
adquisicions la companyia rebaixa l'edat mitjana dels seus vehicles, incrementa la flota fins a 27
unitats i millora la sostenibilitat
mediambiental, l'accessibilitat i la
seguretat. Concretament s'incorporen sis vehicles de les mateixes
característiques que els dos que
es van adquirir l'any 2017. Són
autobusos que compleixen amb
la normativa europea d'emissions
més exigent, l'Euro VI, i que permetran reduir el 92% les emissions
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d'òxids nitrosos i el 30% les de diòxid de carboni. A banda, són més
silenciosos i disposen d’endolls
de recàrrega d'USB, entre altres
prestacions.

Inversió de la concessionària
Aquests nous vehicles híbrids
(motor dièsel + elèctric) poden
funcionar en paral·lel, és a dir,
cada motor per separat o ambdós
a la vegada. Aquest fet permet que
l’autobús apagui el motor de gasoil a les seves parades i es posi
en marxa amb el motor elèctric.
La inversió en els nous autobusos correspon a la concessionària,
l'empresa CTSL del grup Avanza,

dins del contracte actual del servei
de Mataró Bus.

Un 92% menys
d'emissions

Amb aquestes noves incorporacions s’eleva la
qualitat ambiental, ja que
se substituiran els autobusos amb més antiguitat (Euro III). La norma
Euro VI, en relació als
autobusos que substitueixen d’Euro III, suposa una
reducció del 92% en les
emissions.
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
VENDO ACCIÓN FAMILIAR.
Centre Natació Mataró. 125€.
697.271.707
COMPRA-VENDA 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
TRASPASO LICENCIA TAXI
por jubilación. Premià de Dalt.
608.495.721
ALQUILO HABITACIÓN señor.
611.454.139
SE COMPARTE LOCAL para negocio
peluquería, terapias, consultas.
654.329.894
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA
tv, micro, nevera, internet, dret
a cuina. Zona privilegiada.
639.703.037
TREBALL
RESTAURANT A VILASSAR de Mar,
busca Cuiner fixe. Horari d´hivern
torn de tarda-nit i cap de setmana
torn partit i a l´estiu torn seguit
de tarda-nit. Contacte al telèfon
696.830.984. També Whatsapp
SE PRECISA OFICIALA OWERLOCK,
boras y zig-zag. Interesados
696.491.197
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TREBALL
NOI EDUCADOR INFANTIL,
s’ofereix per cangurar, acompanyar
o recollir de l’escola. Experiència i
referèncias. 605.645.386
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza
tardes. 8€/hora. 688.343.105
BUSCO LIMPIEZA. REFERENCIAS.
Coche propio. 615.263.794
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
632.289.929
LIMPIO CASAS, CUIDO mayores
fines semana. 631.035.898
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza.
632.682.283
NOIA BUSCA FEINA neteja.
Referencies. 631.420.455
BUSCO LIMPIEZA. REFERENCIAS.
630.083.491
CHICO BUSCA CUALQUIER trabajo.
698.889.424
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza.
631.718.406
SEÑORA SERIA, RESPONSABLE.
Se ofrece para cuidado personas
mayores. Interna. 615.915.550
CHICO SE OFRECE para trabajar.
656.913.560
CHICO RESPONSABLE, AMABLE y
sin papeles se ofrece para trabajar.
663.249.174
BUSCO TRABAJO limpieza,
cuidado niños y personas mayores.
Responsable. Experiencia.
Referencias. 631.111.313 /640.211.930
CHICO OFRECE CUIDADO abuelo.
Experiencia. 656.913.560
CHICA OFRECE LIMPIEZA horas.
698.805.540
CHICA BUSCA TRABAJO Limpieza,
cuidado abuelos o lavaplatos,
tardes. 639.076.838
CHICO BUSCA CUALQUIER trabajo.
602.191.916
FAIG ACOMPANYAMENTS en
centre sanitari i/o domicili. Carme
616.416.987
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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!

TREBALL
CHICA SE OFRECE para cuidar
niños, personas mayores con
experiencia en geriatría, limpieza
de hogar. 666.862.431
CHICO BUSCA CUALQUIER trabajo.
632.597.826
PROFESSIONALS

havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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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
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
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones.
Agua, gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
REPARATOT: SERVEI URGENT de
reparacions i reformes. 688.290.791
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Econòmics
PROFESSIONALS

ECTOR
IMPORTANT EMPRESA DELSMA
TARÓ
A
DA
ICA
DE LA REFORMA, UB

NECESSITA INCORPORAR DE
FORMA IMMEDIATA,

VENEDOR/A

DE MOBILIARI DE CUINA.
PEL SEU DEPARTAMENT DE VENDA
A EN EL SECTOR.
NCI
ERIÈ
EXP
LE
DIB
IMPRESCIN
a: cv@totmataro.cat
Interessats/Interessades envieu C.V.
Indicant la referència: REF. 3600

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
REPARACIÓN LAVADORAS, neveras,
secadoras, termos, calentadores.
Garantía 698.869.749
LAMPISTERIA, FONTANERÍA,
electricidad, aparatos eléctricos,
reparación lavadoras, calentadores,
calderas. 697.725.158
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
INSTAL·LADOR AUTORITZAT.
Electricitat, Aigua, Gas, Calderes.
669.067.869. info@rtornay. es
ELECTRICISTA. 607.160.610
PALETA 697.685.580
REMIENDOS DE CARPINTERÍA,
cintas de persiana, etc... Servicio
rápido. 622.229.616
VARIS
MATARÓ. VIDUA 73 anys. Busca
parella estable i treballadora.
688.290.791
CONTACTES
FABIOLA 22 AÑITOS. 632.219.539
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
LA MEJOR CASA de contactos en
Mataró 14 srtas. disponibles 24h
657.894.558 /93.741.63.41
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Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 19
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

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
AMBIT 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
22:30 SET DIES
23:30 OH LA LÀ!
1:00 ÚLTIMA SESSIÓ
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 DE TEE A GREEN
2:30 LA CONVERSA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 GAUDEIX LA FESTA
4:00 CAMINANT x CATALUNYA
4:30 CALIDOSCOPI
5:00 DE TEE A GREEN
5:30 LA CONVERSA
6:00 ÚLTIMA SESSIÓ
6:30 CAMINANT x CATALUNYA

Diumenge 20
7:00

GAUDEIX LA FESTA

7:30
8:00
8:30
9:30
10:00
10:30
11:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
18:00
20:00
21:30
22:00
23:00

ÚLTIMA SESSIÓ
CREURE AVUI
POESIA EN VIU
CAMINANT x CATALUNYA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
CREURE AVUI
MISSA DE MONTSERRAT
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
TELÓ DE FONS
TRAÇ DE CULTURA
CAMINANT x CATALUNYA
CALIDOSCOPI
HOQUEI EN JOC
HANDBOL EN JOC
EN JOC
AL DIA CAP DE SETMANA
DIUMENGE ESPORTS
TREMOLORS: HISTÒRIES
DE LA BATALLA DE L’EBRE
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 TELÓ DE FONS
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 DE TEE A GREEN
2:00 CAMINANT x CATALUNYA
2:30 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
3:00 GAUDEIX LA FESTA
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GREEN
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 21
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30

NOTÍCIES EN XARXA
DIUMENGE ESPORTS
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA.
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
ÚLTIMA SESSIÓ

GASTROPIRINEUS
AGENDA EN XARXA
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
BOJOS DE CASTELLS
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA

Dimarts 22
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA.
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
CAMINANT x CATALUNYA
CÀPSULES WEEKLY MAG
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA
TELÓ DE FONS
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
CAMINANT x CATALUNYA
ÚLTIMA SESSIÓ
CALIDOSCOPI

6:00

MATARÓ AL DIA

Dimecres 23
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA.
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CALIDOSCOPI
GAUDEIX LA FESTA
TEMPS AL TEMPS
LLEIDA 360
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
GAUDEIX LA FESTA
ESTUDI 3
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA

Dijous 24
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA.
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
LA CONVERSA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
TEMPS AL TEMPS

18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

DE TEE A GREEN
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
DE TEE A GREEN
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
DE TEE A GREEN
CALIDOSCOPI
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA

Divendres 25
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA.
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
TRAÇ DE CULTURA
TELÓ DE FONS
ESTUDI 3
CREURE AVUI
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
ÚLTIMA SESSIÓ
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

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

TV 1852.indd 1

18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:30
6:00

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

BANNER INVERTIT: 35€*

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

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

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
ROGER FONTCUBERTA MAS / JOEL MENENDEZ GARCIA
Paraula invertida ed. 1849/1850:
NOSTRES / TERRES

Adreça web del banner invertit 1849/1850:
www.llibreriabalada.com/www.maxidecor.es

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

Mataró és de les poques ciutats
sense un esdeveniment que
atregui públic d'arreu

E

l Mercat de Música Viva de Vic, el Jazz
Terrassa, l’Embassa’t, el Festival de
Cinema de Sitges, el Vida de Vilanova i
la Geltrú, el Rock Fest de Santa Coloma
de Gramenet... Cada vegada són més les ciutats
que aposten per un gran esdeveniment cultural
per erigir-se com a pol d’atracció i rebre visitants
de tot Catalunya. Festes Majors a banda, les ciutats de l'àrea i l’anella metropolitana han trobat
en els festivals de cinema, musicals o tradicionals
una fórmula per donar-se a conèixer i situar-se
en el mapa. De moment, Mataró concentra esforços en Les Santes i no ha trobat encara la
forma de donar-se a conèixer arreu del país.

"Gairebé totes les ciutats de l'entorn que tenen un
potencial com Mataró tenen esdeveniments que atrauen molt públic i és evident que a Mataró fa falta un
atractiu així". Qui parla és Jordi Novo, president de
la Unió de Botiguers de Mataró. Novo sap, però, que
dir-ho és molt més fàcil que posar-ho en pràctica:
"Hem de treballar per buscar de quina manera ho
aconseguim. Una opció seria fer-ho a través d'una
col·laboració entre el sector privat i l'administració,
ja que aquests grans esdeveniments suposen una
gran despesa, però cal trobar-ho. Hem plantejat la
proposta i presentat alguna idea però caldria desenvolupar-la i treballar-la a escala de ciutat", sentencia.
Novo, així com la majoria d'actors culturals de la
ciutat que fa temps que parlen d'una possibilitat
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Mercat de Música Viva de Vic

MMVV

com aquesta, s'inspiren en les capitals de comarca
que han sabut trobar la clau de l'èxit. Els números
parlen per si sols: 210.000 visitants al Festival de
Cinema de Terror de Sitges, 55.000 al Rock Fest de
Santa Coloma, 30.000 al Festival Vida de Vilanova
i la Geltrú o 9.000 a l'Embassa't de Sabadell. Fora
dels números que tenen els festivals barcelonins (el
Primavera Sound o el Sònar, amb 200.000 i 160.000
espectadors respectivament), les xifres d'assistència
que registren la majoria de festivals "metropolitans"
no tenen res a envejar als celebrats a la ciutat comtal.
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Falta d'espai

El camí que ha obert la festa major

Mataró ha tingut propostes interessants sobre la taula, però un dels primers problemes que es plantegen
és el de la falta d'espai. A on encabir aquestes altes
xifres d'assistència? Per certs actes de Les Santes
s'han trobat alternatives com ara la platja o el Nou
Parc Central, però en cap cas hi ha una alternativa
a cobert o que pugui ser tancada (i permetre, per
tant, el control d'entrada).

Encara que Les Santes siguin l'únic pol d'atracció
important (la Nit Boja acull més de 20.000 assistents), durant els últims anys han servit per fer palès
la problemàtica per fer front a la llei que regula els
macro-esdeveniments. Una llei que va veure com
s'endurien molts dels seus aspectes arran de la tragèdia del Madrid Arena, a on van morir cinc joves a
causa d'un excés d'aforament i el taponament d'algunes de les sortides d'emergència.

Així, actualment no hi ha a la ciutat un espai "tancat"
que pugui acollir més de 2.000 persones. L'únic equipament públic que ho proporciona és el Poliesportiu
Municipal Eusebi Millan, i per molts promotors culturals de la ciutat no compleix amb les característiques
perquè s'hi realitzin festivals de música, infantils o
fires tradicionals.

"Aquella tragèdia ho va canviar tot", assegurava
aleshores el regidor de Cultura de l'Ajuntament de
Mataró, Quim Fernàndez. Es va endurir la normativa,
van canviar les normes de seguretat i molts actes van
haver de canviar de lloc, fet que va encarir també la
producció d'actes culturals.

La llei que regula
els grans esdeveniments s'ha endurit
en els últims anys,
fet que ha provocat
que els actes multitudinaris s'hagin
hagut d'adaptar als
nous temps.

Hem plantejat la proposta i
presentat alguna idea però
caldria desenvolupar-la
i treballar-la a escala de
ciutat”
Jordi Novo,
Unió de BotigUers de Mataró (UBM)
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El Madrid Arena i les posteriors conseqüències van
provocar un canvi de mentalitat global, però també
un gir en la manera de preveure els esdeveniments,
i han estat molts els actes multitudinaris de Santes
que han canviat de lloc o de format per adaptar-se
als nous temps. D'una banda, la ciutat ha hagut de
trobar la sortida al que semblava un atzucac però,
de l'altre, ha servit per redescobrir i potenciar espais
que no s'havien tingut mai abans en compte.
Gràcies a aquests primers passos actors com ara
la Unió de Botiguers s'atreveixen a apuntar el camí
cap a on aniria el possible gran esdeveniment. "Hi
ha idees però s'han de polir perquè podria ser un
esdeveniment firal que estigui arrelat a Mataró",
explica Jordi Novo.
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Què ha perdut Mataró?
En els últims anys algunes propostes han marxat
de la ciutat. Ho han fet per motius diversos, però
el fet és que la ciutat no ha sabut mantenir iniciatives com La Festa del Cel, el Festival Cruïlla de
Cultures o el Festival Shakespeare. Repàs a algunes de les marxes més significatives:

Festival Cruïlla
Celebrat actualment el mes de juliol a Barcelona en un format
de dos dies, va començar
a la ciutat el 2005 com
un cicle de concerts que
durava prop d'un mes.
Després de tres edicions
a Mataró, el festival va
fer primer el salt a la
capital i, dues edicions
més tard, va canviar el
format per adaptar-se a
la fórmula que més èxit té
entre els festivals d'estiu musicals. L'edició de 2018 va tenir una
afluència de prop de 60.000 assistents.

La Festa rM
150.000 persones segons la policia i 300.000 segons els organitzadors es van arribar
a congregar a les festes
organitzades per Ràdio
Mataró i Justo Molinero
al Parc Central de la ciutat. "La Festa", tal com es
coneixia, era un autèntic
bany de masses, i havia
aconseguit que artistes
com David Bisbal, Amaral,
Marta Sánchez, David Civera o
Las Ketchup aterressin a Mataró
per oferir els seus concerts. La tercera
edició no va arribar a celebrar-se.

Festival Shakespeare
Després de 10 edicions, el festival desapareixia el
2015. Es va celebrar durant 9 anys entre Mataró
i Santa Susanna i 3 a Barcelona. La suspensió de
l'edició del 2015 venia amb una carta dels seus
responsables assegurant que el seu model "no
encaixava amb la política cultural del moment".

La Festa al Cel
Va arribar a la ciutat des de Barcelona, i va celebrar-se dues edicions. La tercera, l'Ajuntament va
decidir cancel·lar-la a tres mesos de l'esdeveniment.
Va semblar que Santa Susanna en prenia el relleu,
però l'edició de 2018 va acabar celebrant-se a les
terres de Lleida.
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Cal un gran acte
potent, fins i tot
pensant a escala
internacional”
Jordi Novo (UBM)

Fórmules que funcionen arreu
Les fórmules varien segons la ciutat. A Sitges, per
exemple, l'èxit del Festival de Cinema de Terror es
remunta al 1968. vic ha canalitzat l'afluència de
públic del Mercat de Música Viva (iniciat el 1989)
i hi ha sumat des del 1996 el Mercat Medieval, una
fira que recrea l'època amb expositors i artesans.
Les ciutats de Terrassa i Vilafranca també tenen,
com Vic, dos grans esdeveniments. Terrassa compta

Vi Jazz, celebrat al Penedès

amb la Fira Modernista (que atrau cada any al mes de
maig més de cent mil visitants) i el Festival de Jazz
Terrassa, una cita ineludible pels amants d'aquest
estil de música que té lloc a la ciutat des de l'any
1982 i que ha vist passar prop de 3.500 músics al
llarg d'aquests molts anys d'activitat a ple rendiment.
Pel que fa a vilafranca del Penedès, els seus
dos grans actes són la Fira del Gall i el ViJazz, una
iniciativa que uneix la música amb el vi.

Repor Gran Esdeveniment.indd 5

Propostes de nova creació
El que és cert és que cap d'aquestes últimes propostes esmentades són de nova creació. Així, si el que
es busca és posicionar Mataró amb un esdeveniment
"potent, fins i tot pensant a escala internacional", tal
com apuntava el president de la Unió de Botiguers, el
que fa falta és emmirallar-se en les propostes que fa
pocs anys que roden però que han aconseguit fer-se
un lloc a les agendes de molts catalans.
És el cas de l'Embassa't, de Sabadell, organitzat per primer cop el 2009 i inspirat en el PopArb
d'Arbúcies. El format? Aforament petit, cartell amb
grups independents i preus populars. Però no és
l'única opció: Hi ha el cas del Rock Fest de Santa
Coloma de Gramenet, una proposta que ha
recollit un èxit meteòric. En només cinc edicions,
aquest festival dedicat a la música rock i heavy metal ha aconseguit posicionar-se entre els més destacats del calendari.

ViJAZZ

I si parlem d'èxits meteòrics, no es pot oblidar el
Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. La clau, segons
els organitzadors, ha estat obrir les portes al públic
familiar. Això ha permès aprofitar l'espai tot el dia, ja
que a les hores diürnes el recinte està ple d'infants
que corren pels espais de joc habilitats. I, a la que cau
el sol, hi entra el públic més jove. Fórmula que no fa
més que consolidar la proposta. Sigui amb el format
que sigui, Mataró ha de trobar la seva fórmula.
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L'atur és cada cop més femení

L'atur és més femení que masculí a la nostra comarca

Cedida

Més de la meitat de les persones aturades al Maresme al tancament del 2018 són dones en un any de lleugera tendència a la baixa en desocupació
Economia: Redacció

L'atur masculí i el femení van a
diferents velocitats al Maresme i
durant els darrers 12 mesos s'ha
intensificat la feminització de la
desocupació a la comarca. Mentre
que el desembre de 2017 el percentatge de dones demandants de feina representava el 56,09% del total
d'inscripcions al SOC, aquest 2018
s'ha elevat al 57,25%. De les 25.262
persones que, oficialment, consten
com a aturades, 14.464 són dones.
Una xifra que en valors interanuals
ha disminuït un 4,81% davant del
descens del 9,22% registrat entre
el col·lectiu masculí.
Tot i el balanç anual, el comportament dels dos sexes durant
el mes de desembre es va capgirar
ja que mentre l'atur femení va baixar un 1,53%, el masculí va baixar
només un 0,90%.

La construcció falla
La disminució de la desocupació
masculina es va veure alterada per
un important increment (2,94%)
a la construcció. De fet, aquest
és l'únic sector econòmic que va
registrar un increment de l'atur
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durant el passat mes de desembre.
L'agricultura va comptabilitzar un
descens del 4,64%; els serveis de
l'1.64% i la indústria del 0,84%. La
xifra de persones desocupades dins
el col·lectiu SOA (sense ocupació
anterior) també va registrar una
disminució de l'1,50%.
Tot i que la mitjana comarcal és
positiva tant en termes interanuals
com en la comparativa mensual,
no tots els municipis han tingut
el mateix comportament.
Les dades de desocupació les
facilita l'Observatori propi del

14%

de taxa a Mataró

Mataró tanca 2018 amb
8.664 persones a l'atur,
130 menys que al final de
novembre i 934 menys
que a finals de desembre
de 2017.
La taxa d'atur a la ciutat
queda fixada en un 14%
Consell Comarcal del Maresme,
amb informes mensuals.

Reducció d'atur a la comarca
L'any 2018 ha tancat a la comarca del Maresme amb una reducció de l'atur en relació al mes passat (-1,26%) després de
quatre mesos seguits amb increments. També l'ha tancat amb
un descens en termes interanuals (6,75%) el qual s'ha donat al
llarg de tot l'any. La taxa d'atur registral provisional ha estat del
12,17%. Aquests descensos s'han reflectit tant entre el col·lectiu
d'homes com de dones.
L'atur registrat ha baixat també pel conjunt de la província de
Barcelona i de Catalunya, tant en termes intermensuals com
interanuals. En aquests dos àmbits la taxa segueix per sota de
la del Maresme.
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L'obra és divendres
a les 20:30h al
Teatre Monumental i
val 21 euros a platea i
17 euros a amfiteatre

Cultura

Joan Pera, profeta a casa seva
L'actor és el gran reclam de l'obra 'Alguns neixen estrellats' a pocs dies
de ser reconegut amb el Premi Gaudí d'Honor
Espectacles: Redacció

Aquest gener podria ben bé dir-se, oficiosament,
el 'mes Joan Pera'. L'actor mataroní més conegut
rebrà el pròxim diumenge 27 el Premi Gaudí d’Honor-Miquel Porter 2019, el màxim reconeixement
del cinema català i, a més, aquest divendres porta
davant del seu públic més conegut, el de Mataró, el
darrer muntatge teatral en el qual ha treballat. Una
obra amb certs tocs auto-referencials respecte la
trajectòria que ha fet popular arreu el nom i sobretot el timbre de veu de Joan Pera.
Joan Pera ha posat veu en pel·lícules i sèries a alguns dels personatges més universals de la comèdia,
com Mr. Bean, Woody Allen, l'inspector Closeau,
Charlot o Frank Spencer, el maldestre protagonista
de N'hi ha que neixen estrellats. Ara, Pera els fa pujar a tots a l'escenari en una obra que pren el nom
de la popular sèrie de la BBC, com a homenatge a
l'humor britànic.
Acompanyat a escena de David Olivares, amb qui
ja va treballar a El fantasma de Canterville, i sota la
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direcció d'Enric Llort, l'espectacle garanteix una
història delirant i riallades. Alguns neixen estrellats
és un espectacle que reflecteix la vida d'un personatge ingenu, simpàtic, entranyable que lluita per
situar-se a la vida però, malauradament, és desgraciadet. La seva feina diària és trobar feina i quan la
té no li dura més d'un dia; tot s'espatlla, tot se l'hi
trenca... Podríem dir que és un "gafe".

Fora d'abonament

El muntatge es podrà
veure al Monumental
però no entra a la
temporada estable
És fàcil d'imaginar que un còmic com Pera avesat
a representar aquest tipus de personatges troba, en
aquest muntatge, una plataforma ideal per desgranar tot allò que l'ha convertit en únic. Inexcusable,
en ple 'mes Joan Pera'.
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Argentona

Un Concurs d'Idees per la futura biblioteca
L'Ajuntament convoca aquest sistema per definir el futur equipament, que també
inclourà l'Arxiu, la Ràdio municipal i un aparcament soterrat a Can Doro
Festes: Redacció

L'Ajuntament d'Argentona ha
obert el procés de licitació d'un
concurs d'idees per escollir la proposta arquitectònica amb què es
fonamentarà el projecte bàsic i
d'execució de l'edifici municipal
que està previst construir a la zona
de Can Doro i que acollirà la biblioteca municipal, l'Arxiu i Ràdio
Argentona.
La intenció del consistori és
“rebre propostes innovadores de
disseny atractiu, sostenibles i de
qualitat arquitectònica, que tinguin en compte els usos, l'entorn
històric, amb la proximitat de la
casa Puig i Cadafalch, així com
la integració dels elements catalogats de la zona, com les mines
de la Font de Sant Domingo, per
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a l'edificació d'aquest nou equipament que ha d'esdevenir un pulmó revitalitzador de l'activitat del
centre de la vila”.

Plaça i aparcament
A banda d'encabir la nova biblioteca municipal, el servei d'arxiu
i l'emissora de ràdio, el projecte
també contempla una plaça i un
aparcament subterrani. La previsió és que l'edifici que encabirà els

Què es busca?

L'Ajuntament vol propostes de disseny atractiu,
innovadores i de qualitat
arquitectònica entre les
quals escollir

tres serveis ocupi una superfície
construïda d'uns 2.340 metres quadrats, i l'aparcament en subsòl es
planteja en dues plantes i una superfície de 1.800 metres quadrats.

Les altres administracions
La inversió estimada per a la construcció d'aquest nou equipament
se situaria al voltant dels sis milions d'euros, un important esforç
econòmic pel qual l'Ajuntament
d'Argentona buscarà el suport
d'altres administracions, com la
Diputació de Barcelona, que ja
està realitzant l'acompanyament
del projecte i que subvencionarà
la seva redacció.
Un jurat intervindrà en el procés
per avaluar i seleccionar la proposta guanyadora, que rebrà l’encàrrec
de la redacció del projecte.
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La biblioteca ja porta el nom
de Joan Fontcuberta
En el marc de la Festa Major d'hivern es va procedir a
l'acte de nomenament de l'equipament que recorda la
figura de l'important traductor argentoní
Dissabte passat al migdia, en el
marc de la Festa Major d'Hivern,
es va celebrar l'acte de nomenament de la biblioteca municipal
Joan Fontcuberta i Gel, després
que a finals de l'any passat el ple
municipal aprovés per unanimitat
la proposta de donar a l'equipament el nom de l'il·lustre traductor
argentoní, catedràtic universitari
per la UAB, i que ha traduït al català
obres de Franz Kafka, Günter Grass
o Thomas Mann, entre d'altres.
L'acte va comptar amb la família
de Fontcuberta, acompanyats per
l'alcalde, Eudald Calvo, el regidor
de Cultura, Àngel Puig, i d'altres representants del consistori. Després
de descobrir el nou nom de la biblioteca, que llueix a les parets de
vidre exteriors de l'edifici, l'acte
va passar a la sala de lectura, on
Glòria Farrés va llegir una emotiva
glosa de Fontcuberta.
L'Alcalde Eudald Calvo va voler
posar en valor la figura del traductor i el mestratge deixat per

El moment de la inaguruació
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Fontcuberta en la traducció al
català de grans obres en anglès
i alemany.
El nou nom de la biblioteca es
traslladarà al nou equipament que
s'està projectant a Can Doro, que
acollirà la biblioteca, l'Arxiu i la
ràdio municipals.
Fontcuberta va néixer a
Argentona l’any 1938 i es va llicenciar en filosofia i lletres, a la
branca de filologia anglogermànica. Més tard es va doctorar i a
principis dels anys 60 va començar a treballar com a traductor al
castellà de textos escrits en anglès
i alemany. Va sumar més de cent
títols traduïts.

Nom fixat

El nou nom es mantindrà
amb la nova biblioteca de
Can Doro

Cedida

El nou mercat de la
Plaça del Vendre,
després de l'estiu
L'Ajuntament obre la
licitació dels nous quioscos
més moderns

Detall dels nous quioscos

Cedida

L'Ajuntament d'Argentona ha
obert el període de licitació de la
remodelació del mercat de la plaça
de Vendre. Durant el mes de gener
es recolliran les propostes per a
l'execució d'aquest projecte, que
consistirà en l'enderroc de l´actual
estructura i l'adequació de l´espai
per tal d'encabir unes estructures
modulars. La proposta substituirà
l'actual edifici, que es troba en un
estat de conservació molt precari,
per uns quioscos urbans, amb una
estètica exterior més moderna, i
que estaran equipats amb els serveis bàsics.
El projecte contempla la installació de dos mòduls no permanents, units per una estructura de
porxo, i que no condicionaran la
urbanització de la plaça. Al primer
mòdul s'hi ubicaran les actuals
parades de fruiteria, pesca salada
i carn; i al segon un bar amb magatzem i un lavabo públic, accessible per a persones amb mobilitat
reduïda. La superfície que ocuparan serà d'uns 52 metres quadrats.
La previsió és que l'obra pugui
estar enllestida després de l'estiu i
el pressupost és de 216.000 euros.
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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)

Compte en parlar de més i dels altres.

Pots mirar el futur amb incertesa,

Si bé la conjunció Mercuri/Saturn es

Aquests dies pots estar força comu-

però bona part d'aquestes sensacions

va separant, no et confiïs massa. Serà

nicatiu i no mesurar el que convé dir.

ve de les teves pròpies pors. Neptú a

millor adoptar una actitud madura i

Aplicar-ho també al sector professi-

la Casa XI, et pot confondre. Segueix

silent, sobretot amb el que té a veure

onal i sigues prudent.

amb el pla establert.

amb les finances.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Sembla que et toca tractar amb per-

El Sol es va separant de Plutó i notes

Vols fer massa coses i et pots so-

sones difícils en el teu entorn més

la teva energia més lleugera. Ja no

brecarregar la salut. Aprofita aquest

habitual. Si reacciones de manera

sents tanta pressió i veus les coses

període de més activitat per practicar

visceral, pots acabar perdent els pa-

d'una altra manera. Només evita re-

una mica d'exercici, que t'ajudarà a

pers i una bona oportunitat.

petir patrons antics.

alliberar tensions.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Amb Venus i Júpiter per la Casa III,

Amb la recent conjunció del Sol amb

Normalment detectes la falsedat i

s'activen assumptes de conducció.

Plutó has rebut una injecció d'ener-

males intencions amb molta facili-

Si volies treure't el carnet de con-

gia per confiar més en tu mateix. Si

tat, però ara més. I és probable que

duir, vius una etapa molt favorable

a això li afegim el teu instint, l'èxit

acabis posant a més d'un al seu lloc.

a aquest estudi i pràctica.

està gairebé assegurat.

Compte, però, amb les formes.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Amb tants planetes transitant pel teu

En aquests dies, el Sol entra ja al teu

Pots rebre bones valoracions en el

signe, sembla que tens més opcions

signe. FELICITATS! Arriba el moment

sector professional i tens el suport

del que és habitual. Et sents afor-

anual de renovar la teva energia i

de persones influents. Aprofita les

tunat, perquè estàs assolint alguns

apostar pel que has estat projectant

oportunitats i concreta què vols. No

objectius. Noves amistats.

en els darrers mesos.

ho deixis perdre.

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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Maresme
Cultura

Arxiu

"Ràbia i incredulitat" pel maltracte a un nadó
L'Ajuntament de Pineda de Mar es personarà com a acusació particular pel cas
del nadó de dos mesos ingressat a l'UCI per les pallisses del seu pare
Maresme: Redacció / ACN

El nadó de dos mesos maltractat pel seu pare continua ingressat a l'hospital Vall d'Hebron de
Barcelona després que hi fos transferit des de l'hospital comarcal de
Calella a causa de les pallisses que
li propiciava el seu progenitor.

Protocol fallit
Ara tothom es pregunta què va
fallar del protocol. El Síndic de
Greuges, Rafael Ribó, s'ha reunit
aquesta setmana amb la DGAIA,
el Departament de Salut i Serveis
Socials per analitzar què va fallar
perquè ningú detectés el malson
que estava patint el petit, de només dos mesos.

En paral·lel, el Departament
de Salut, a través de la Direcció
General d'Ordenació i Regulació
Sanitària, ha obert un expedient
per investigar l'assistència prèvia
que ha rebut el nadó a diferents
centres en les darreres setmanes,
segons informa el Govern. A més,
Afers Socials està analitzant l'actuació dels serveis socials municipals. D'altra banda, la conselleria s'ha personat com a acusació
particular en el cas en defensa
dels drets de l'infant.

En llibertat
El pare del nen està en llibertat
provisional amb mesures cautelars. L'home, de 21 anys, s'ha de
presentar setmanalment al jutjat,

se li ha retirat el passaport i el jutge
li ha prohibit acostar-se al seu fill.

L'Ajuntament es personarà
A banda, l'Ajuntament de Pineda
de Mar ha anunciat aquesta setmana que es personarà com a acusació particular en el cas. L'alcalde
del municipi maresmenc on està
empadronada la família, Xavier
Amor, ha explicat en declaracions a Ràdio Pineda que aquesta
setmana s'ha convocat una Junta
de Portaveus extraordinària per
tractar la situació. Alhora, ha posat el consistori “a disposició de
la Generalitat per col·laborar” i
ha expressat que “ara el més important és la recuperació del nadó
i que es faci justícia”.

Manifestació ciutadana: "Te'n sortiràs"
A principis de setmana unes 300 persones es reunien davant l'Ajuntament de Pineda de Mar
per mostrar el seu rebuig als maltractaments que hauria patit el nadó del poble, de només dos
mesos, a mans del seu pare. En un manifest acordat per tots els grups municipals, el consistori
ha expressat la "ràbia i incredulitat" del cas per la "vulnerabilitat" de la víctima, a qui desitgen
que, tot i la gravetat de les lesions, es pugui recuperar aviat. "Tots els nostres desitjos i energies
se centren en una petita criatura. Te'n sortiràs i ens en sortirem", recita el manifest.
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Un jutjat dona la raó a l'escola bressol que no
va voler matricular un nen no vacunat

Polèmica a Sant Pol de Mar sobre vacunes i escola bressol

Cedida

La magistrada diu que el dret dels pares de no vacunar
no és superior al dret a la salut de la resta d'infants
Un jutjat de Barcelona ha avalat la
decisió de l'Ajuntament de Sant Pol
de Mar d'impedir la matriculació a
una escola bressol municipal d'un

C12 Maresme Vacunes Sant Pol.indd 2

nen que no estava vacunat. Segons
la jutgessa, la decisió dels pares de
no vacunar el seu fill és una “opció
minoritària que pretén sobrepassar

el dret a la salut de la resta de nens
i les seves famílies”. Així, considera
que els pares “obliden els drets dels
altres, ja que entenen que el seu
dret a assistir a una guarderia és
superior al dret a la salut de la resta de nens”. Afegeix la magistrada
que les persones que no vacunen
“aprofiten els efectes de la protecció
grupal que es fonamenta en el fet
que el 95% de la població està immunitzada gràcies al compliment
del calendari vacunal”. La sentència destaca que els pares pretenen
que els altres nens “assumeixin el
risc” d'una decisió “unilateral i no
fomentada en l'evidència consensuada per la comunitat científica”.
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Toni Solana

la consciència animalista

És el fundador i el President de SOS Animals Maresme, l'entitat animalista

Cugat Comas

Que Mataró vagi prenent, a poc a poc, el que anomenen “consciència ètica i moral amb els animals”
és gràcies a gent com Toni Solana, que el 2015 va reaccionar al cas d'un gos mutilat amb la creació, juntament amb dues companyes més, de SOS Animals
Maresme. En aquests quatre anys han consolidat
l'entitat com a referència de l'animalisme a la capital del Maresme, han impulsat la Fira Animalista
que el 15 de setembre farà la seva tercera edició i,
sobretot, s'han erigit com “l'ovelleta negra que fa la
feina que no fan les protectores, que és fer complir
les lleis, que denuncia tots els maltractes i vetlla perquè particulars i administracions compleixin amb
les normatives que tenim”, explica Solana.
És un apassionat dels animals. Ell té tres gossos
i dos gats però sobretot és una persona que, en la
línia de SOS Animals Maresme, persevera perquè els
animals no vegin trepitjats els seus drets pel simple
fet de no ser persones. “Nosaltres no parem”, adverteix. En el seu haver hi ha des de denúncies a botigues de venda d'animals a la persecució de casos
massa comuns d'animals domèstics tancats en patis
o balcons. També vetllen per les colònies de gats.
El cas més conegut va ser la denúncia del ruc d'un
ferroveller, que va provocar que se'l requisés: “Com
pot ser que la mateixa ciutat de Mataró que vol progressar tingués un carro als seus carrers quan la seva
pròpia normativa ho prohibia?”, es pregunta l'activista.
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Daniel Ferrer

“Nosaltres hi som per assegurar que no hi ha maltractament i es respecten els animals. Denunciarem totes
les persones que tenen animals sense les condicions
necessàries”, assegura Solana. També ofereixen un
servei de veterinari a preus assequibles.

"Les Trampes són maltracte"
SOS Animals Maresme és una de les entitats que
va proposar-se suprimir la presència d'animals a les
festes, començant per la Cavalcada. "Hem d'anar a
poc a poc però vèiem clar que en aquest acte no hi
havia lloc pels animals, la gent hi va pels Reis i els
caramels", explica Solana. L'entitat fins i tot es va
plantejar alguna mena de boicot com el que periòdicament fan al delfinari del zoològic. La següent
tradició que volen treballar amb l'Ajuntament són les
Trampes de Les Santes: "És un cas clar de patiment
animal, a ningú li agradaria que li anessin tocant
un tambor al costat de les orelles, demanarem que
l'instrument no vagi sobre els animals".

ApunTS
Defineix-te: Abans era molt trapella. He evolucionat
molt en l'ètica i la moral. Sóc treballador, em considero bona persona i amb un cor molt gran. Amic
dels amics i dels animals.
un referent: El meu pare. Sempre ha sigut lluitador
però em va dir que "en els camins durs, només els
més durs hi caminem".
un somni: Que no hi hagin animals abandonats ni
explotats, que siguin lliures i no facin falta protectores.
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Rd. Francesc Macià, 28 (esqu.c/Castaños) · Mataró

inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com
5365

Ref. 4519
Z.RDA.
DEL CROS:

T

Ref. 2512
ZONA PZA.
CATALUNYA:

T

134.000€

163.000€
Ref. 1437

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

OPORTUNIDAD.REFORMADOCONTERRAZADE15M2: 3 hab., baño compl con bañera,
salón com. 2 amb, balcón , trastero, calefación.
Comunidad reducida.(C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 3213
ZONA
ROCAFONDA:

T

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. 6226
Z. PAÏSOS
CATALANS:

T

T

Z. RDA
CERVANTES

127.000€

215.000€

OPORTUNIDAD Z. CAMPO FUTBOL PISO
REFORMADO 100M2: muy amplio, 3 h.
(2 dobl), 1 baño compl, cocina off. 12m2 roble,
galería, ext aluminio, calef.. (C.E. EN TRÁMITE).

OPORTUNIDADPORZONAYPRECIO:
CIO: Piso
100m2, ascensor, alón 28m2 , balcón, 2 baños
compl., cocina off lacada blanca, galería, 3 hab.
2 dobl, calefacc, PK . (C.E. EN TRÁMITE).

PK. INCLUIDO. PISO
REFORMADO, EXTERIOR
MUY LUMINOSO.

Tiene 3 hab. 1 doble, baño completo y aseo, cocina de diseño moderno con galería anexa con calefacción y ascensor. (C.E. en trámite).

229.000€

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

937 965 148
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - Centre

158.000 € MATARÓ - Havana

BONIC LOFT MOLT ACOLLIDOR I FUNCIONAL!
Pis 53 m², 1 habit. i 1 bany complet, saló-menj. espaiós, tssa 15 m² i
cuina americana. Gran lluminositat, ventilació immillorable, ascensor,
2 pla. garatge opcionals a escollir pel nou propietari!!!! T 151341

MATARÓ - Centre

275.000€

GRAN PIS FAMILIAR TOTALMENT REFORMAT!!
115m², 4 habit., 2 banys, cuina off equip., saló-menj., balcó, calefacció, traster, portes fusta, tancam.d’alumini, sòls de gres i calefacció.
Traster, terrat comunitari. Possib. pàrquing!!! T151424

MATARÓ - Urb. Can Vilardell

CASA PER REFORMAR AMB PATI A PROP DE LA PLATJA!
100m², 3 habit., 1 bany, cuina i pati. Pati 30m². Petita cuina + bany.
Saló de pas. Escales. 2 habit dobles. Golfes grans amb bigues.
Terres de terratzo. Molt a prop del centre i de la platja!! T 250278

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

340.000 € MATARÓ - Cerdanyola

GRAN TORRE AMB JARDÍ DE 500M2 MOLT LLUMINOSA!

210.000 €

87.260 €

LOCAL COMERCIAL AMB PATI DE 20M2 MOLT BEN SITUAT!

140 m², 3 habit 1 bany compl,1 servei, cuina off., 30m2, saló-menj., llar de 80m2ambpatide20m2.1bany,subministramentsd’alta.Diàfanamb
foc,calefacció,galeria,tsses,garatge.Boniquesvistesalmarialamuntan- moltes possibilitats! Ideal com a magatzem, oficines o serveis. Possibilitat de convertir-se en habitatge!! T350084
ya! Sòls de terratzo, portes fusta i tancaments d’alumini!!T 250043
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al

AT!

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

MATARÓ - Centre

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

850 €

PIS CONSERVAT, BEN ORGANITZAT I EQUIPAT!
120m², 4 habit. (3 dob), 2 banys, cuina office, saló-menjador, galeria,
calefacció, sòls gres, pàrquing. Balcó amb vistes al Nou Parc Central. Calefacció, portes i finestres de fusta!!! T110661

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Urb. Vallveric

1.995 €

MATARÓ - Centre

950 €

CASA COS AMB DUES TERRASSES DE 30M2!
150m², 3 habit. + estudi, 1 bany, 1 servei, cuina office, saló-menj.,
balcó, aa/cc, barbacoa, xemeneia, etc... aire condic, sòls gres, portes de fusta, tancaments d’alumini. Gran garatge inclòs!!! T202785

DOSRIUS - Centre

1.300 €

GRAN CASA COMPLETAMENT MOBLADA AMB VISTES!
300m², 3 habit., 3 banys, cuina off, saló-menj., aa/cc, xemeneia, traster, terrasses, garatge, portes fusta, finestres amb tanc. d’alumini i
terres gres i marbre. Boniques vistes a la muntanya!!! T202775

MATARÓ - Centre

400 €

CASA TOTALMENT EXTERIOR AMB TERRASSA DE 41M2!

LOCAL COMERCIAL AMB TERRASSA MOLT CÈNTRIC!
183m², 4 habit., 3 banys, cuina office, saló-menjador, fantàstica 49m2, 1 bany, aa/cc, llums led, persiana elèctrica, terrassa 50m2.,
terrassa, aa/cc, parquet, calefacció fred i calor, portes fusta, tanc. 5 min. a Pl.Sta Anna. Ideal oficines o serveis! Molt assolellat. Llums
led, aire cond., portes fusta i parets blanques!! T302966
alumini.Piscina comunitària. Per a entrar-hi a viure!!! T202783
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