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www.sucasa.es
AQUESTA SETMANA
DESTAQUEM AQUEST
IMMOBLE

EXCEL·LENT INVERSIÓ!
ATENCIÓ INVERSORS!

OPORTUNITAT PER CARACTERÍSTIQUES!

Ref.12964 COSTAT PUIG I CADAFALCH: Excel·lent ocasió per preu!! Local comercial 85m2.
Ben situat al costat avgda. principal. Totalment
diàfan 5mts ample X 17mts fondària. La seva
activitat va ser túnel de rentat de vehicles. Pati
posterior. Bany. Bona rendibilitat!!

Ref. 12960 COSTAT C.SERRA/ RDA. S. OLEGUER: De les zones més demandades de Mataró. Bon pis 86m2, formidables vistes panoràmiques. Perfectament orientat amb pocs veïns.
Bon estat conservació. 3 dormitoris (abans 4).
De fàcil aparcament. Bona inversió!!

T

52.500€

E

139.000€

Ref. 12963 CENTRE/COSTAT
ESTACIÓ: Situació privilegiada. Habitatge

85m2 molt alt amb imatge i ascensor. Bona
distribució, exterioritat i sobretot lluminositat. 3
dormitoris. Saló menjador independ. Balcó assolellat. Cuina òptim estat. Galeria. Bany amb
dutxa. Calefacció. Realment cèntric, serveis,
comerços, col·legis i centre Mataró.

T

182.500€

OPORTUNITAT!

PREU EXCEPCIONAL!!

OCASIÓ ESPECIAL!

Ref. 12884 Z. CTRA. MATA: Busques un pis
amb metres i reformat? Amb ascensor i a un
preu més que raonable? De les millors oportunitats del moment per trasllat. 96m2 ben distribuïts en 4 dormitoris. Saló menjador. balcó molt
assolellat. Gran cuina office bany + lavabo!!!

Ref. 12951 CENTRE-COSTAT RD. ALFONS
X: Preu excepcional. 98m2 actualitzat recent.
Amplitud d’espais. Molt de sol per orientació. 3
dormitoris + desp. Saló menj., 2 balcons. Cuina
office restaurada. Bany amb banyera + dutxa de
hidromassatge. Calefacció. Zona tranquil·la.

Ref. 12965 CENTRE/Z.ESTACIÓ: De les millors oportunitats del moment. Habitatge 90m2
molt alt i en finca amb ascensor. Perfecte estat
Distribuït molt encert, 3 dorm. (abans 4). Saló
menjador de 30m2 ampliat. Balcó. Cuina àmplies mesures. Bany restaurat. Calefacció!

E

137.950€

F

169.000€

T

175.000€

COM NOU!

OPORTUNITAT!

ATENCIÓ A AQUEST IMMOBLE!

Ref. 12961 MOLINS: Edifici recent construcció. Bonic pis 77m2 que presenta un estat i una
imatge impecable en una de les zones més
tranquil·les de Mataró. Saló en 2 ambients. Cuina equipada i independent. 3 dormitoris. Bany
amb dutxa hidrom. Exterior i molt lluminós!!

Ref. 12565 COSTAT PÇA.CUBA: Local industrial en planta baixa. 365m2+ despatxos en zona
activa i de pas. Amb els avantatges d’una nau industrial (instal. força/ moll càrrega acc. camions)
i dels beneficis d’un local semi-cial. (venda al detall/fàcil localització). Producte molt interessant!!

Ref. 12955 EIXAMPLE: Habitatge amb excel.
lents qualitats. 117m2. Bona presència i imatge
impecable.4 dormitoris. Saló 26m2 indep. Balcó
/terrasseta. Cuina office equip. Galeria. 2 banys
complets (1 suite). Calefac, terres de parquet /
porcellànic. Plaça aparc.+ Traster inclosos.

T

181.000€

T

197.000€

T

299.000€

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
Viu la Super Bowl
en comunitat
Esdeveniments: La Fosbury

Aquest diumenge, de matinada, es disputarà el partit esportiu més
vist al llarg de tot el calendari a nivell mundial: la Super Bowl, la final
de la NFL de futbol americà. Per tercer any consecutiu, el Club Fosbury
convoca a totes les persones amants d'aquest esport o que hi tinguin
gran curiositat a un acte que transcendeix el propi fet de mirar un
partit a tot o res mentre la major part de població dorm.
I és que viure la Super Bowl en companyia de la Fosbury és esquivar
totes juntes la son, és fer la porra, gaudir del menjar especial americà
o comptar amb anàlisi en directe. És fer del partit una festa. La cita,
diumenge a la nit, al Bar Escorxador-Capgrossos.

UNITAT POLÍTICA
APLAUDIT: Tot i l'absència de dos
dels grups municipals, la fotografia
d'unitat de la majoria de portaveus
s'agraeix davant una problemàtica
com la de la inseguretat ciutadana.

MALTRACTE ANIMAL
CASTIGAT: Un altre cas denunciat
per entitats animalistes que torna
a posar sobre la taula la problemàtica amb les mascotes que no
viuen decentment.

L’ENQUESTA

Creus que Mataró està
millor que fa tres anys?
54,3% No
45,7% Sí

LA PREGUNTA

Creus que falta policia
als carrers de Mataró?
VOTA L'ENQUESTA A:
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ELÈCTRIC & MÉS
MÉS QUILÒMETRES. MÉS PRESTACIONS. MÉS CONTROL
Des de 33.295€

Carretera de Barcelona, 49
Mataró
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishicatalunya.es

ELÈCTRIC & MÉS.
MÉS KM. MÉS PRESTACIONS. MÉS CONTROL.
Nou Outlander PHEV híbrid endollable. Des de 33.295€
Més quilòmetres, pel seu funcionament com a elèctric en el dia a
dia durant 54 km a una velocitat de fins a 135 km/h, amb l'etiqueta
ambiental blava “0 emissions”; i com a híbrid, amb auto-recàrrega de les
bateries i regeneració de les frenades per recórrer llargues distàncies
sense CO
límits.
2: 119-152 g/km. Consumo: 4,6-5,8 1/100 km.
Més prestacions, amb 230 CV de potència combinada gràcies a la millora
de rendiment del conjunt de motors elèctrics situats un en cada eix i al
nou motor de gasolina 2.4 cicle Atkinson.

Més control, per les millores en el sistema de tracció permanent S-AWC
(Super All Wheel Control) i les 2 noves maneres de conducció, “Snow” i
“Sport”.
I molt més, perquè es recarrega en qualsevol endoll, i perquè ofereix
multitud de solucions enginyoses, com les 2 preses de corrent a l'interior
que permeten connectar petits electrodomèstics en qualsevol lloc
(Kaiteki).
Així és el nou Outlander PHEV: elèctric & més.
I tot això amb el Compromís Mitsubishi, amb 5 anys de garantia i
5 d'assistència.
El conjunt de bateries de tracció té una garantia de 8 anys o 160.000 km.

CO2: 40 g/km. Consum: 1,8 l/100 km.
Preu de l’Outlander PHEV Motion 4WD vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financin a través de Santander Consumer E.F.C., SA per un import mínim de 12.500
€ a un termini mínim de 48 mesos i una permanència mínima de 36 mesos. Aquesta oferta inclou promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km, IVA, IM i transport. Finançament subjecta
a estudi i aprovació de l'entitat financera. Oferta vàlida fins al 31/12/2018. Assistència 24 h a Europa. Mitsubishi recomana l ubricants
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Les portades

Foto antiga

Els Tres Tombs del 1947
Aquesta fotografia la
guarda la família Badia
amb molta estima. S'hi
veu la Teresa, una de
les germanes, quan tenia 8 anys i ara en té
80. Data de la festivitat
dels Tres Tombs, per
Sant Antoni, de l'any
1947. Ella, ben joveneta i guarnida per a
l'ocasió, espera per a
rebre la benedicció a
sobre d'un petit cavallet. La instantània
l'aporta Emma Badia.

De fa 25 anys

Els Badia eren fidels als Tres Tombs i
mai fallaven. La raó
era que a casa seva,
al carrer Milans, el
pare tenia carro i feia
de transportista pel
que, en la festa dels
animals, l'ocasió era
sonada.

De fa 15 anys
ANY XXXIII

Del 31 de gener al 6 de febrer de 2014

www.totmataro.cat

FOTO: ANNA ALUART
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QÜESTIÓ DE TRES
Diego Herrera, Josep Nonell i l’Àvia Remei es disputen a
partir d’avui el premi al ‘Mataroní de l’Any 2013’
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De fa 5 anys
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Que no es quedin
per sempre més
al fons d’un calaix!
si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses...
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot
porta - les a les oficines d ’ el tot mataró
( carrer d ’ en xammar, 11) o a fotoantiga@ totmataro. cat
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Ciutat

Jordi Novo és el President de Unió de Botiguers

Daniel Ferrer

Jordi Novo: "No hem de permetre la
desertització comercial de Mataró"
Parlem amb el president de la Unió de Botiguers de Mataró,
entitat que aquest 2019 celebra els seus 40 anys
Comerç: Cugat Comas

nous temps i especialitzat.
Jordi Novo és el President de la
Unió de Botiguers de Mataró. Ell i
la seva junta lideren l'entitat, que
aquest 2019 celebra 40 anys amb
una sèrie d'actes i, sobretot, elevant
l'horitzó de treball envers un futur
que, insisteix, ha de comptar amb
un comerç local fort, adaptat als

Tot Obertura 1-2-3-4 Entrevista Novo.indd 2

La Unió de Botiguers de
Mataró fa 40 anys. En quin
moment està l'entitat?
Estem en un procés de canvi com
el qui arriba als quaranta i la maduresa, ens fa falta un impuls pels
propers 40. Això passa per analitzar

com està actualment el comerç i
ens hem de reconvertir o reciclar.
Hem de canviar per adequar-nos
als nous temps i propostes.

Som a l'era Amazon.
I no només això! Venen noves propostes de nous sistemes de mobilitat. El cotxe perdrà protagonisme i

30/01/2019 19:09

núm. 1854 de l'1 al 7 de febrer de 2019

utat

Ferrer

Jordi Novo

"El comerç actual s'ha de
reconvertir: han d'entrar
nous actors, un comerç
nou de gent jove, que
fa molta falta, que aporti les novetats que es
necessiten"
torna una altra vegada a la compra
de ciutat. Això ja està passant a
grans ciutats europees i hem d'estar preparats per quan arribi. A
banda hi ha la digitalització o la
compra per internet. Hi ha un ampli ventall de possibilitats noves
que hem d'aprofitar.

Mataró està perdent múscul
comercial?
Sí. Hem de reconèixer que els últims anys hem perdut marques
punteres com el Grup Inditex i
botigues que estaven molt consolidades han hagut de tancar per
manca de renovació. La crisi ha fet
mal. El comerç actual s'ha d'actualitzar i ha de lluitar en diferents
fronts. El futur és prometedor però
cal posar-hi les bases ara. Si deixem
que la ciutat es desertitzi perdrem
el tren, però. Hem de lluitar perquè la ciutat es posi al dia i ajudi
al comerç.
No ens trobem ja en un procés
de desertització?
Jo crec que estem en procés

Tot Obertura 1-2-3-4 Entrevista Novo.indd 3

d'especialització. Es busca qualitat. Les grans marques aposten
també per aquesta especialització.
No tothom vol anar igual i aquí
poden entrar nous dissenyadors,
noves línies dins el Retail i nous
canals per a artesans, modistes,
producte especialitzat, alimentació gourmet, ecològic, sostenible.
Aquestes són les línies que evitaran
que anem enrere.

Aquest procés el pot fer el
comerç de tota la vida?
El comerç actual s'ha de reconvertir i el comerç nou de gent jove,
que fa molta falta, ha d'aportar les
novetats que falten com el treballar
per clients especialitzats, apostant pel disseny i un nou concepte
d'especialització en el producte.
Aquesta perspectiva modernitzadora i autocrítica no sempre ha estat present a Unió de
Botiguers.
Des que vam entrar l'actual Junta
vam tenir clar que feia falta un
canvi respecte el que s'havia fet.
Vam plantejar una comissió de
futur que treballés en les perspectives de millora i és en aquesta comissió que es fa la proposta d'uns
canvis i d'una nova entitat. Estem
analitzant com hem de treballar
els propers anys per veure com
hem d'actuar. El 2019 s'aprova la
llei dels APEU i canviarà la gestió
del comerç de les ciutats i hem
de treballar per adequar-nos al

nou sistema. Ja no som botiguers
de mostrador, som empreses de
serveis.

Li falta força a l'entitat?
Actualment estem sobre els 300
associats i en voldríem tenir uns
1.000 de les aproximadament 3.000
empreses que hi ha a la ciutat. És
obvi que si som més, tindrem més
força com a lobby. En els últims
temps, el botiguer no ha vist la
projecció del seu poder dins la ciutat. Quan venen maldades tothom
se'n recorda d'UBM però després
se n'oblida. Si fóssim més, tindríem més força.
Què hem fet malament per
tenir complexe d'inferioritat
comercial amb una ciutat com
Granollers?
Hi ha un tarannà mataroní que
s'entesta en no veure el bo que
tenim i agrada més el de fora. Hi
ha gent que ve de fora que valora
més Mataró que no pas els propis
actors. Tot i això és obvi que no
hem tingut una visió oberta, sinó
tancada de la pròpia ciutat. Ens
falta creure'ns els atractius que
tenim. També ha faltat exercir de
capital de comarca i en quinze anys
hem perdut clientela dels pobles
que tenim a la vora.
És l'efecte Mataró Parc?
Pot ser però també el no fer política d'atracció al centre de
la ciutat. Aquí posem traves,

30/01/2019 19:09

Ciutat

Novo confia en la modernització del comerç mataroní

en lloc de facilitar. Això va des de
la senyalització del centre o dels
aparcaments, per exemple. Hi ha
manca de cura en aspectes com
aquests i una desproporció en la
imatge de ciutat. Ens falta neteja,
il·luminació i inversió que s'hauria
d'haver fet arran de la vinguda de
El Corte Inglés i que sense l'impuls
privat i la crisi està per fer.

La no vinguda del Corte Inglés
deixa un solar buit. Què s'hi
ha de fer?
Alguna cosa! S'ha de buscar alternatives a la zona, estudiant el
nou ús. Sempre hem reivindicat
que falta aparcament i, per tant,
creiem que la peça és important
en aquest sentit perquè rebaixaria
costos per aparcar a la Plaça Gran
o la Plaça de Cuba.

Tot Obertura 1-2-3-4 Entrevista Novo.indd 4

A Mataró hi ha molts locals
buits i, alhora, moltes noves
zones comercials per desenvolupar. No és contradictori?
Quan nosaltres reivindiquem una
nova manera de gestionar el comerç a nivell de ciutat parlem d'això. El que no pot ser és que hi hagi
locals buits durant anys amb lloguers desorbitats. S'ha de buscar
una regulació d'aquests preus perquè no estiguin buits tant temps.
El Pla d'Impuls i la peatonalització del Centre són la darrera
gran oportunitat?
L'aposta per la peatonalització
és clara. El Pla d'Impuls és una
eina que si la sabem realitzar
serà fantàstica pel nou comerç.
Nosaltres hi creiem molt i demanem que tothom se'l faci seu.
Espero que no quedi a un calaix

Daniel Ferrer

i de fet hagués preferit que anés
a un Ple Municipal i tothom s'hi
comprometés. També ens agradaria que en la renovació del Pacte
del Comerç s'inclogui el que recull
el Pla i tots els partits, també, s'hi
involucrin.

Unió de Botiguers es preocupa
del Centre o de tota la ciutat?
Unió de Botiguers es preocupa de
tots els barris però el nou tarannà del
comerç en determinades zones ha
fet emergir un comerç que no té la
mateixa vocació d'associacionisme.
Tenim un problema d'interlocució
amb aquest nou tipus de botiguer
però estem buscant tenir-hi connexions. Però hem de pensar que amb
el Pla d'Impuls del Centre millora
tota la ciutat perquè tothom acaba
anant entre rondes. Per aquell qui
viu a Cerdanyola també és important

30/01/2019 19:09

Ferrer
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"Apostar per l'ampliació
de centres comercials fora
de la ciutat com Mataró
Parc no és recomanable
ni sostenible. Va en detriment del comerç urbà"
millorar el Centre. Si millorem la
visió de la pròpia ciutat hi sortim
guanyant tots.

Segueixen en contra l'ampliació de Mataró Parc?
Fins i tot el projecte guanyador del
Pla d'Impuls del Centre considera
que no és convenient l'ampliació.
La figura dels centres comercials
va en detriment del comerç urbà
i no és el que volem. Nosaltres no
hem vist el projecte però tenim
molts dubtes que una ampliació de
30.000 metres quadrats pugui anar
en benefici del sector comercial
de la ciutat. Apostar pels centres
comercials fora de la ciutat desertitza el centre. I no és un model
sostenible a efectes de mobilitat.
Quins canvis tindrà el Saló
Boda?

Tot Obertura 1-2-3-4 Entrevista Novo.indd 5

El Saló Boda canviarà radicalment aquest 2019

L'any passat vam celebrar els 25
anys i hem fet un pensament a
nivell d'organització i sector per
veure quines són les millors dates
i opcions per seguir fent una fira
dins el wedding de primera línia.
Els canvis han de ser radicals i els
estem treballant amb els expositors. L'ajornem vuit mesos per fer
una fira entre octubre i novembre
molt millor i que doni més visió a la
ciutat. Deixarem el Tecnocampus
perquè una altra ubicació serà beneficiosa per tots. Hem d'anar més
a l'espectacle, la interacció amb

Daniel Ferrer

el client, a nous formats. Hem de
trobar un plus perquè el Saló estigui millor.

La festa dels 40 UBM

Dins els actes del 40è aniversari, la Nau Gaudí, serà
testimoni de la gran Festa
del Comerç Mataroní, una
festa-sopar de celebració
dels 40 anys pensada per
al moviment associatiu

30/01/2019 19:09

Mascotes
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Els avantatges de
tenir un animal de
companyia
Plateja't si no et farien un favor
precisament a tu!

Els avantatges de tenir animals de companyia a
casa són especialment importants per als nens petits, la gent gran, persones amb una vida sedentària,
la gent que viu sola, etc. és a dir per pràcticament
tothom. En la primera etapa de la vida, ajuden a
desenvolupar certes aptituds d’una manera molt
fàcil i agradable, com el sentit de la responsabilitat. Alguns estudis han demostrat que el contacte
amb animals durant la infantesa ajuda a prevenir
al·lèrgies, algunes malalties i intoleràncies, a enfortir el sistema immunitari, entre d’altres. En totes les
edats, les mascotes ens ajudaran a portar una vida
més sana i ens despertaran sentiments de companyia i tendresa, etc.
A més, l’activitat física i mental que suposa tenir
una mascota ajuda a rebaixar els nivells d’estrès, i a augmentar l’activitat física. Els animals
de companyia eviten la sensació de soledat,
aportant-nos seguretat en nosaltres mateixos, i alegria i vitalitat per sentir-nos millor.

ESPECIALMASCOTES-1854 FET.indd 3
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Mascotes

Els gossos i l'home,
una relació especial
L'educació canina fa millor els animals i,
amb ells, també a les persones
Tots els que tenim gos sabem tot allò que aquests
éssers ens aporten dia rere dia. Amor, tendresa, fidelitat, companyonia, tranquil·litat i tot un seguit
de valors i característiques que fan que
conviure amb ells valgui la pena. No ens
importen els esforços afegits per part nostre o les responsabilitats que comporta
conviure amb ells. Ells són realment uns
éssers molt especials. Per ells, nosaltres ho
som tot. Ens estimen tal com som, no desitgen res
que no els hi vulguem o els hi puguem donar. Hi ha
algú que un dia va dir: “Desitjaria ser tan bo com el
meu gos creu que sóc”. I la realitat és així. No hi ha
res que fem que esquerdi el seu amor i dedicació
cap a nosaltres. Sempre que els necessitem hi són
per aportar-nos tot l’amor que poden i millorar la
nostra qualitat de vida.

HA SER
Ó
I
C
A
L
LA RE AL A IGUAL
D'IGU

Els signes dels gossos
Com a resposta a tot el que ells ens aporten hauríem
de conèixer obligatòriament com és la seva comunicació amb el seu entorn. Reconèixer aquells senyals
que ells tenen per tal de mantenir una conversa amb
altres individus.
Alguns dels seus senyals de conversa arriben a ser,
fins i tot, contràries a les nostres. Tots sabem que
per a un gos és molt violent que el mirin directament als ulls, ja que pot significar un possible desafiament. En canvi, per nosaltres, és important
mantenir una conversa amb algú
mirant directament als ulls. Quan
ells senten que la situació es torna
massa brusca i no volen enfrontar-se a ningú decideixen girar la
cara o, fins i tot, donar l’esquena
per comunicar que no volen fer
mal allunyant les seves dents de
qui se li està enfrontant. Per nosaltres, que ens girin la cara mentre
parlem és signe de mala educació!
Aquests són alguns signes que els
nostres gossos utilitzen de forma
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Els gossos tenen les eines
per tal de deixar-nos tornar
a ser els humans que
hauríem de ser

quotidiana i que poden provocar situacions equivocades amb nosaltres, les persones, que tenim una
cultura tan diferent.

Activitats assistides
Aquestes curiositats són algunes de les que ensenyem durant les activitats assistides amb gossos per
a nens a escoles amb l’objectiu de generar suficient
empatia com per a que els responsables del nostre
futur coneguin millor a aquests éssers dels que tan
poc sabem els que convivim amb ells.
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Serveis integrals
Mitjançant les activitats assistides a les escoles fem
arribar a tots els nens la importància de tenir empatia, civisme, respecte i tot un seguit de valors tan
importants dins de la nostra societat i tan llunyanes avui en dia.
Ells, els gossos, tenen les eines per tal de deixar-nos
tornar a ser els humans que hauríem de ser.
Amb ells i per ells, tots estem obligats a conèixer-los
millor i a reconèixer les seves emocions.
És el mínim que es mereixen per part nostra.
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A Kanstak Educació Canina ajudem a totes
aquelles famílies amb gos a entendre i compendre les seves conductes i a convertir-se en els
millor guies per a ells. També aportem informació i valors als més joves mitjançant les nostres
activitats assistides amb gossos a les escoles i
instituts i als més grans mitjançant els nostres
seminaris i cursos professionals.

SÒNIA VILLALBA TUDELA
DIRECTORA GENERAL DE KANSTAK
EDUCACIÓ CANINA
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La identificació dels animals és una garantia
de tinença responsable
Els veterinaris recorden que és cabdal per evitar el maltractament
L’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia
(AIAC) és un servei del Consell de Col·legis Veterinaris
de Catalunya iniciat fa uns 30 anys de manera pionera a l’Estat espanyol. L’alta a l’AIAC funciona com
un “carnet d’identitat” per als animals de companyia
que, a més d’identificar a l’animal i la persona propietària, permet realitzar importants actuacions sobre
l’animal, com ara: les vacunacions, les intervencions
quirúrgiques, les inscripcions al cens, l’obtenció de
llicències o passaports.
És important la identificació dels animals de
companyia per poder-los retornar als propietaris
en cas de pèrdua i, al mateix temps, com a eina per
combatre els abandonaments, així com d’altres
situacions de maltractament dels animals. L’AIAC
ha registrat un total de 49.193 nous animals durant
el primer semestre de 2018, dels quals: 34.138 a la
demarcació de Barcelona, 5.810 a la de Tarragona,
5.212 a la de Girona i 3.095 a la de Lleida. En aquest
període, a Catalunya s’han recuperat un total de
2.517 animals de companyia a través de l’AIAC: 1.776,
d’un total de 2.068 animals trobats; 741, d’un total
de 1.094 animals que s’ha comunicat la seva pèrdua.

Identificació per al benestar animal
Les persones propietàries de gossos, gats, fures i
altres animals salvatges en captivitat, estan obligades a registrar-los. Abans de donar-los d'alta al cens
municipal, cal identificar-los electrònicament amb
un microxip homologat i obtenir el document sanitari veterinari. També es pot inscriure qualsevol
altre tipus d'animal, encara que no és obligatori.
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La placa
amb QR pot
permetre
acomplir amb
la Llei de
protecció dels
animals, la
qual estableix
l’obligatorietat
que gossos,
gats i fures
portin un element identificador al collar

L'AIAC també pot gestionar el passaport dels animals de cara a viatges o
desplaçaments

La utilitat més evident de la identificació són les
situacions d’abandonament, però, també serveix
per garantir altres tipus d’intervencions, com ara:
males praxis, com ho són el tall de cues o d’orelles;
tinences irresponsables, que requereixen identificar
l’animal i les persones responsables; l’aplicació de
sancions, que realitzen els cossos de seguretat i que
sempre requereixen la identificació.
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El sobrepès, un
problema comú de
persones i animals
Un estudi revela que més de la meitat de
gossos i gats tenen problemes de pes
Arran de la celebració de Sant Antoni, patró dels
animals, el comparador d'assegurances de mascotes
Acierto.com ha aprofitat per a realitzar una anàlisi
que adverteix de l'estat de salut dels nostres peluts.
Un estudi que, per desgràcia, ha posat de manifest
una dada que crida poderosament l'atenció: més de
la meitat de gossos i gats tenen sobrepès. A més es
tracta d'un problema que s'ha disparat durant els
últims vuit anys. Però, per què? Com influeixen els
hàbits dels seus amos?

Un problema compartit
En concret l'informe posa de manifest el que ja intuíem: que l'obesitat dels peluts es troba directament relacionada amb els hàbits alimentaris dels
seus propietaris. Tal és així, que els gossos amb
amos obesos tenen fins a cinc vegades més risc de
patir aquesta malaltia. I aquí entren en joc molts
factors. Per a començar, són moltes les persones
afectades que empren el menjar com a sistema de
recompenses, com a mètode per a calmar l'ansietat. Així mateix, l'associen amb qüestions positives,
com la cura a l'altre i base de l'equilibri emocional.
Per descomptat, actuen de la mateixa manera amb
les seves mascotes, i no només això, sinó que fins
i tot s'arriben a projectar determinades emocions.
Alguna cosa que no només fan els usuaris amb
sobrepès, sinó els propietaris de les mascotes en general. Sí, perquè fins al 77% d'amos asseguren que el
seu petit es mostra agraït quan l'alimenten, i gairebé
el 60% li dona menjar per fer que s'assegui bé. En
definitiva una actitud que va més enllà del simple
acte de donar menjar i que es cola en l'àmbit dels
sentiments. A més, les pautes incorrectes que mantenen ells mateixos, es dupliquen en les mascotes.
Ens estem referint a picar entre hores i a, per exemple, deixar-los "catar" el propi menjar, independentment de què es tracti, només perquè l'animal l'està
demanant. Es tracta d'un comportament molt perillós, perquè hi ha determinats aliments tòxics per a
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ells. De fet i malgrat la creença popular, la majoria
de gats adults són intolerants a la lactosa.

El sobrepès en les mascotes
Si ens centrem en ells, en els nostres petits peluts,
es considera que un animal sofreix sobrepès quan la
seva massa supera en un 20% o 30% el seu pes corporal “normal”. L'afecció es troba relacionada –igual
que els humans– amb la reducció de la seva qualitat
i esperança de vida, i amb el desenvolupament de
certes malalties. Per desgràcia, afecta gairebé a 6 de
cada 10 cans, i a 5 de cada 10 gats. I només 1 de cada
5 propietaris pesa l'animal.
Per a detectar-ho el primer serà fixar-se en determinats signes com, per exemple, si li notem o
no les costelles, si es cansa o es mostra poc inclinat
a realitzar activitat física, si ha perdut la cintura, o
si ha canviat d'actitud. La visita al veterinari també
serà clau. Un punt en el qual una assegurança per a
mascotes serà de gran ajuda. A més, són cada vegada
més les companyies que ofereixen assegurances de
salut específics per a mascotes.

Les assegurances per a mascotes
Les assegurances per a mascotes protegeixen a
l'animal i a l'amo i inclouen cobertures com la

LA RELACIÓ NO FALLA
L'obesitat dels peluts es relaciona amb la
dels seus propietaris: els gossos amb amos
obesos tenen fins a cinc vegades més risc de
patir aquesta malaltia.
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Fins al 40% dels casos d'obesitat en
animals domèstics es deuen a la falta
d'exercici i a la sobrealimentació.

rtant
És impo imal!
'an
pesar l
responsabilitat civil i l'atenció veterinària. No obstant això aquesta última resulta molt més completa
en els també coneguts com a assegurances veterinàries o assegurances mèdiques per a mascotes.
Alguns fins i tot adapten les tarifes a la raça i espècie de l'animal, reemborsen els medicaments, les
neteges dentals; i fins permeten afegir cobertures
addicionals per a, entre altres, cobrir les despeses
derivades de la defunció de la mascota.
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Exercici pels dos!
Les persones amb obesitat tendeixen a fer menys
exercici i, conseqüentment, treuen a passejar
menys al seu gos i mantenen menys actives a les
seves mascotes en general. És a dir, el creixent
sedentarisme humà s'està plasmant també en
els animals domèstics que es relacionen amb
nosaltres. Sí, perquè fins al 60% de la població
no realitza l'activitat física necessària.
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Agenda
Guia cultural

OBESES,
GRUP DE CULTE
Divendres

1

de febrer
22:00 h //
Sala Clap (c. Serra i Moret,
6. Mataró) //
Anticipada: 12 €
Taquilla: 15 €

O

beses no és un grup qualsevol. És, potser, el grup més
peculiar i més de culte de l'escena
musical catalana. Absolutament inclassificable. L'any passat va treure disc i el presentarà a Mataró.
La
a diversitat estilística i temàtica segueix essent un
tret diferencial de la
música del quartet,
així com la riquesa tímbrica i colorista del
seu so, la

reverència a la tradició musical,
i en aquest cas -potser de manera més present que en altres
treballs- una lírica enfocada a
les reflexions existencials que
remouen en aquests temps.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
Concert d’adults de l’EMMM

MÚSICA //
Jam Rock
Dissabte 2 febrer / 18 h / Sala
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró)
/ Entrada gratuïta.
Jam session rock + concert de combos d'escoles de música.

Vermut Musical: 'Alverd Oliva'
Diumenge 3 febrer / 12 h / Parc
de La Llàntia (Mataró)
Concert vermut a l'aire lliure, amb
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el músic figuerenc presenta el seu
primer treball discogràfic 'Fusta de
cor' (Microscopi, 2018).

Claudia Cabero Trio
Dijous 7 febrer / 21 h / Casal
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró)
/ Taquilla: 13 €. Anticipada: 10 €.
Comunitat: 8 €.
Concert de caràcter íntim i proper,
de la guanyadora del Concurs Sons
de la Mediterrània 2018. Temporada
de Músiques Tranquil·les.

Dijous 7 febrer / 21 h / BarRestaurant Escorxador (c.
Herrera, 59. Mataró)
Concert conjunt d'adults de l'Escola Municipal de Música de Mataró.

We Are Not Heroes + Masvidal
Divendres 8 febrer / 22 h / Sala
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró)
/ Ant.: 8 €. Taq.: 10 €.
Banda de rock amb influències
funk, punk i blues, presentant
'Buenos, Malos, Héroes y Villanos'.
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nda

MÚSICA /

TEATRE /
'Els Pastorets de Mataró'
Diumenge 3 febrer / 17 h /
Sala Cabanyes (La Riera, 110.
Mataró) / 16-18€.
Última representació de la temporada, del tradicional espectacle musical centenari, dirigit
enguany per Marc Molina.

Posem-li música al càncer
Dissabte 2 febrer / 18 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) /
Col·laboració: 12 €.
Concert duet de piano a quatre
mans, a càrrec d'Albert Nieto i M.
Carmen Maestro. A benefici de
Maresme Oncològic.

Concert de les Candeles: 'Una
Travessia d'estils'
Divendres 8 febrer / 20.30 h
/ Capella del Col·legi Maristes
Valldemia (La Riera, 122. Mataró)
/ Entrada gratuïta
Concert de joves intèrprets + Flavia
Camacho, soprano; Rubén Torres,
flauta; Daniel Ariño, piano.

'Legi y los Legis'
Divendres 8 febrer / 21.30 h /
Bar-Restaurant Escorxador (c.
Herrera, 59. Mataró)
Concert d'un artista que defineix el
seu espectacle com a "canciones
muy hard per hacer la vida más pop".
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TEATRE I DANSA //
'Losers'
Diumenge 3 febrer / 18 h / Teatre
dels Seràfics (c. de la Torre, 78.
Arenys de Mar) / Preu: 7 €.
Representació a càrrec del Grup de
teatre Tàndem de Santa Perpètua
de Mogoda. 47è Concurs de Teatre
Amateur Premi Vila d'Arenys de
Mar.

Conferència espectacular amb
David Espinosa
Dimecres 6 febrer / 19.30 h / Can
Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 15.
Mataró) / Gratuït amb invitació

Particular classe magistral sobre
les arts escèniques multidisciplinàries, que combina la paraula amb
la manipulació d’objectes, l’acció
coreogràfica i el teatre d’ombres.

INFANTIL //
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Divendres 1 febrer / 18 h: "El Club
dels Superagents Lectors", tertúlia
literària de 9 a 12 anys.
Dimarts 5 febrer / 18 h: L'hora
del conte "Puig i contes", narració a càrrec d'alumnes d’Educació
infantil de l’INS Puig i Cadafalch.
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XERRADA /

SORTIM EN FAMÍLIA /
'Vintage Brothers'

'Benestar emocional'

Diumenge 3 febrer / 12 h / Casal
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró)
/ Entrada: 7 €.
Nou espectacle de circ clàssic de
la companyia Circo Los, tot recuperant escenes, moments, gags i
l’estil del circ dels anys 30, 40 i 50.

Dilluns 4 febrer / 17 h / Punt
Comarcal del Maresme (c. Onofre
Arnau, 13-15. Mataró)
Xerrada sobre la importància del
suport psicològic als pacients de
càncer i els seus familiars, amb
la psicooncòloga Carme Cortés.

Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)

TALLERS I CURSOS // Tertúlies literàries a Mataró

Divendres 1 febrer / 17.30 h: El
conte de la Rotllana "La cola de
Sparky", de Sara White i Lisa Evans.
Dimecres 6 febrer / 17.30h: Art
Time "Ada, magnífica científica",
d’Andrea Beaty i David Roberts.
Dijous 7 febrer / 17.30 h: Dijous
a la Biblio... en anglès "The Way
Back Home", from Oliver Jeffers.

Divendres de pa amb xocolata
Divendres 1 febrer / 17.30 h /Can
Noè (c. Poeta Josep Punsola, 4547. Mataró)
Pel·lícula: 'Kirikú y la Bruja'.

'Esculpim records d'en Terri'
Diumenge 3 febrer / 12 h / Can
Serra. Museu de Mataró (El
Carreró, 17, Mataró).
Activitat familiar, per conèixer
d'una manera dinàmica la ciutat
de Mataró. A partir de 5 anys.

'Kaixes'
Diumenge 3 febrer / 18 h / Teatre
Principal (c. Església, 45-47.
Arenys de Mar) / Ant: 6€. Taq: 7 €.
Espectacle familiar de música i
teatre d'objectes, a càrrec de la
companyia 'Com Sona?'.

'Marina i el somni de volar'
Dimecres 6 febrer / 17.30 h /
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
Espectacle visual que combina teatre, danses del món i titelles. A
càrrec de la Cia. NS Dansa.
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'Teoria del color, classe de
profundització'
Divendres 8 febrer / 18 h / Escola
de Belles Arts Pedrera (Camí
Fondo, 4. Mataró) / Gratuït.
Inscripcions: 685975120.
Taller de dibuix.

Taller d’animació 2D amb Unity
Divendres 1 febrer / 18 h /
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
/ Gratuït amb inscripció prèvia
Taller d’iniciació en l’animació de
videojocs, per a joves de 12 a 16
anys. Dins el Projecte TecnoGirl.

XERRADES I LLIBRES /
'La repressió a Mataró durant
el franquisme'
Divendres 1 febrer / 19.30 h /
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró)
Taula rodona moderada per
Margarita Colomer. Ponents: Pablo
Morales, Ramon Morales, Victor
Ligos, Núria Massafrets.

'Qhapaq Ñan, el Camí Andí dels
Inques'
Dimarts 5 febrer / 18 h / Col·legi
Aparelladors i Arquitectes Tècnics
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 6 €.
Cicle de conferències d'Àngel
Morillas, historiador i professor
d’art, coordinador del Patrimoni
de la UNESCO. 1a sessió: "EquadorGalápagos: terra de volcans a la
meitat del món".

Dimarts 5 febrer / 18.30 h /
Biblioteca Pompeu Fabra:
Facciamo due chiacchiere: Tertúlia
en italià amb l'obra "Cosí è la vita:
imparare a dirsi addio", de Concita
De Gregorio.
Dimecres 6 febrer / 19 h /
Biblioteca Antoni Comas:
Llegir per parlar: "L’ordre del dia",
d’Éric Vuillard.
Dimecres 6 febrer / 19 h /
Biblioteca Pompeu Fabra:
Vens a la tertúlia? Al voltant de
l'obra "Una història d'amor i de
foscor", d’Amos Oz.

'L’ordre com a fórmula de
benestar'
Dimecres 6 febrer / 19 h / CIDIE (c.
Velàzquez, 66. Mataró) / Gratuïta.
Inscripcions a secretaria@cidie.es.
Conferència a càrrec d'Imma Farré,
organitzadora professional.

'Set artistes de Mataró de la
Col·lecció Bassat exposen a
Nova York'
Dimecres 6 febrer / 19 h / Nau
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Acte de presentació de les obres
de l'exposició que viatjarà als EUA.

'Pompeu Fabra: Una vida al
servei d’una llengua'
Dijous 7 febrer / 18 h / Saló de
Pedra (c. Gran, 61. Argentona)
Conferència a càrrec de M. Teresa
Cabré i Castellví (Catedràtica emèrita de la UPF). Aula d'Extensió
Universitària d'Argentona.
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VISITES GUIADES /
Festa de la Candelera 2019
Dissabte 2 febrer / Església de
Santa Maria (Mataró)
Visites guiades al campanar (11, 12
i 13 h) i a l'Església (11.15 i 12.15 h) i
missa solemne (20 h). Organitza:
Parròquia de Santa Maria, Museu
Arxiu i Grup de campaners.

'Mites d'avui, mites de sempre'
Dijous 7 febrer / 19.30 h / Casal
de Sant Josep (c. Sant Josep, 7.
Mataró)
Conferència 'Els mites bíblics i
la seva font d'inspiració' a càrrec de la professora Pilar Casals.
Organitza: Escola de Teologia del
Maresme i Cristianisme segle XXI.

SOLIDARITAT //
'Tens bon cor, dona sang!'
Diumenge 3 febrer / De 10 a 14
h / Col·legi Valldemia (La Riera,
122. Mataró)
Campanya de Donació de sang organitzada pels alumnes de 4t de
Primària del col·legi en col·laboració
amb el Banc de sang i teixits.

VARIS /
SuperBowl amb la Fosbury
Diumenge 3 febrer / 21.30 h /
Bar-Restaurant Escorxador (c.
Herrera, 59. Mataró)
3a edició de la Gran Nit Americana
organitzada pel club Fosbury:
Menjar típic americà, clàssica porra i retransmissió a partir de les
00:30h del partit de la Super Bowl.

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

Identifiquem els Llibres
Gegants de la Ciutat
Dimecres 6 febrer / 18 h /
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
Taller participatiu per identificar
il·lustradors i autors dels contes diversos Llibres Gegants de Mataró,
per fer-los accessibles a la xarxa.

RUTES I VISITES //
La Casa Coll i Regàs, com a
mostra d'una època
Dissabte 2 febrer / 17 h / Casa Coll i
Regàs. Fundació Iluro (c. Argentona,
55. Mataró) / Preu: 6€. +65 i aturats: 5€. -14 gratuïta.
Visita guiada centrada en un context històric marcat per la revolució industrial, la transformació
urbanística i la burgesia.

Casa Coll i Regàs, com a mostra de les arts modernistes
Dies 1 i 7 febrer / Dv. 17 h i Dj. 12 h
/ Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro
(c. Argentona, 55. Mataró) / Preu:
6€. +65 i aturats: 5€. -14 gratuïta.
Visita guiada per acostar-se a les
arts aplicades a l’arquitectura: vidrieria, pedra, fusteria, forja, esgrafiats, ceràmica i mosaics hidràulics.

Taller d’identificació de fotografies a l’Arxiu
Dilluns 4 febrer / De 10 a 12 h /
Sala d’Actes de Can Palauet (c.
d'en Palau, 32. Mataró)
Cada 1r dilluns laborable de mes,
tothom pot ajudar-nos a documentar imatges antigues de Mataró.
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Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda

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

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

Cerdanyola Pg. de Ramon

>

Molins C. de Nicolau

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

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

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

EMERGÈNCIES 112

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

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

/ Tel. 93 758 24 99

30/01/2019 19:02

Exposicions

www.totmataro.cat/exposicions

'Espais recobrats'

INAUGURACIÓ /

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

'Parelles Artístiques 2019,
experiències creatives per la
salut mental'
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Inauguració: dimecres 6 de febrer a les 19.30 h.
2a edició del projecte d'Alterarte
del Centre de Formació i Prevenció.

'Presos polítics a l'Espanya
contemporània'
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Fins al 10 de febrer.
Instal·lació de l’artista Santiago
Sierra, censurada a ARCO 2018.

Alba Tudela Cantallops

'Catalunya fa 100 anys'

Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 28 de febrer. Inauguració:
divendres 1 de febrer a les 19 h.
Exposició de dibuixos i pintures.

DigiFoto (Avda. Maresme, 283.
Mataró) / Fins al 25 de febrer.
Part de les 300 plaques estereoscòpiques descobertes recentment.

'Tótem - Arte bipolar'
'Dibuixant camins i racons'
Biblioteca Pública Antoni Comas
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
De l'1 al 28 de febrer.
Dibuixos i aquarel.les de petit format de Manel Morral.

'Barcelona, fotollibre dels
passatges'
Dòria Llibres (C. d’Argentona, 24
Mataró) / De l'1 de febrer a l'1
de març.
Exposició fotogràfica dels passatges
de Barcelona, de Xavier Carrión.

Casal Nova Aliança (C. Bonaire,
25. Mataró) / Fins al 10 de febrer.
Obra pictòrica de Carlos Gómez.

Can Serra Història de la Ciutat.
Museu de Mataró (El Carreró, 17,
Mataró). / Fins al 19 de maig. Visita
guiada: dissabte 2, a les 18 h.
Centenari del naixement de Lluís
Terricabres, artista.

Vacuum

'Modernitat amagada | Pavelló
Sert'

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.

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

'Dones i Tecnologia'

'Tots els colors del camaleó'

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

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

'Generació (H)Original'
C. C. Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar). Fins al 24 de febrer. Inauguració: divendres 1 febrer
a les 20 h.
Exposició de fotografies de Marta
Huertas i Dídac Rocher.

'El Mataró d’en Terri (1918
-2000)'

'Mediterrània'
'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.

Museu Enric Monjo (Camí Ral, 30.
Vilassar de Mar) / Fins al 26 de
febrer.
Montse Assens, Marga Cruz, Carles
Duarte, Joan Pasqual i Elisenda Sala.

'Construir'
La Destil·leria (Camí Ral, 282.
Mataró) / Fins al 21 de febrer.
Escultures de Narcís Costa.

'La lliçó de Diògenes'
Sala d'exposicions Can Palauet
(c. d'en Palau, 32. Mataró) / Fins
al 3 de març.
Col·lectiva del Centre d'Art Tecla
Sala d'Hospitalet de Llobregat.
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'Crits i Silencis'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9.
Argentona). Fins al 24 de febrer.
Quadres i escultures de l'artista
Ricard Jordà.

'Pedrolo, més enllà dels límits'
Biblioteca Can Milans (C. Església,
6. Caldes d'Estrac) / Fins al 8
de febrer.
Exposició itinerant en petit format.

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTES EN IMPLANTOLOGIA,
ORTODÒNCIA I ESTÈTICA DENTAL

més que una clínica

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

Biblioteca Municipal Ernest
Lluch (C. Sta.Eulàlia, 66-80.
Vilassar de Mar)
Fins al 15 de febrer:
• 'Natura, font d'inspiració'.
Fins al 9 de febrer:
• 'Trajectòria': ceràmica Lia Alonso.

Fundació Palau (C. Riera, 54.
Caldes d'Estrac)
Fins al 14 d'abril:
• 'Joan Fontcuberta. Poemes de
l’alquimista', exposició fotogràfica.
Fins al 9 de juny:
• 'Chapeau!. De Casas i Picasso a
Balenciaga i Pertegaz'.

'Vilassar de Mar nevat'
Espai Cultural Can Bisa (c.
Montserrat, 8. Vilassar de Mar)
/ Fins al 3 de març.
Fotografies de l'Arxiu Municipal.

'Enemic a la vista! La defensa de la costa del Maresme
(1936-1939)'
Museu Marès de la Punta (c.
Església, 41. Arenys de Mar) /
Fins al 22 de desembre 2019.
En commemoració dels 80 anys
del final de la Guerra Civil.
Per enviar informació:
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.
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ORTODÒNCIA INVISIBLE

84
des de

€
/mes

Finançament 24 mesos sense interessos
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IMPLANT
DENTAL

490€

• Atenem totes les mútues.
• Consulta i pressupost sense càrrec.
• Finançament a la seva mida.
• Sedació.
• Més de 15.000 implants col·locats.

MILLOREM EL SEU pressupost
mantenint la nostra QUALITAT
Segueix-nos a
facebook.com/marmolclinicadental
Més info a la nostra web: www.marmolclinicadental.com
Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna) | T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana) | T 93 751 77 42
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Gent gran
ACTIVITATS //
SALUT: 'Què fer per viure més
i millor'
Dimecres 6 febrer / 18 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Conferència de Carles Paytubñi i
Garí (Departament de medicina
interna de l'Hospital de St. Joan
de Déu). Aules Sènior de Mataró
d'Extensió Universitària.

'Primers auxilis'
Dijous 7 febrer / 16 h / Casal
Municipal Gent Gran de Cirera
(Rda. Frederic Mistral, 8. Mataró)
Xerrada a càrrec de personal tècnic
de Creu Roja. 17è cicle d’activitats
formatives per a la gent gran.

CASALS //
Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: 'Calçotada a Tordera'
amb visites a xocolates Torres a
Banyoles i galletas Trias a Santa
Coloma de Farners (preu 42 €). •

Gent Gran 1854.indd 2
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Ball dimecres 16.30 h a la Sala del
Bar. • Activitats i tallers: Pintura a
l’oli. Puntes coixí. Coral. Informàtica.
Artesania. Grup Musical.

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

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. 10-11.30 h). Ball en línia (dc. tarda). Anglès (dj. 10.30 h). Playback
(dj. 10h). El Quinze (dj. 16.30h). •
Melé de petanca (dl. 9.15-12.30 h). •
Jocs (cada tarda): Petanca, rummicub, cartes i dòmino. • Sopar-Ball,
penúltim dissabte de mes.

Casal de Gent Gran de l'Havana. Camí Ral, 163. Mataró. Telf:
93.169.67.47
Activitats: Gimnàstica (dt i dj), 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).
Per a enviar informació:
Email: agenda@totmataro.cat
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Sèniors
Targeta daurada i T10
Els avenços científics en el funcionament del cervell han demostrat la
necessitat, totalment recomanable
per augmentar la qualitat de vida en
l'envelliment, de realitzar exercicis
de tota mena d'activitats siguin físiques o intel·lectuals, per rejovenir
la seva vitalitat.
De forma conscient o no amb
aquestes recomanacions, ens trobem davant del col·lectiu de la gent
gran, que ha començat a fer servir
la força dels seus vots, per reivindicar i aconseguir, l'acompliment de
l'equiparació de la seva pensió amb
l'augment del cost de la vida.
La targeta daurada en els viatges
per tren, suposa un benefici econòmic favorable a la gent gran, que
gaudeix d'un descompte del 40% en
les seves tarifes. Succeeix però, que
amb el funcionament del sistema tarifari integral, que permet fer servir
diferents formes de transport, metro, autobús, tramvia i tren (FGC) i
Rodalies de Catalunya, utilitzant les
targetes T10, no existeix cap mena
de descompte envers la gent gran.
Es dona la gran paradoxa que la
gent gran, tot i gaudir de descomptes amb la targeta daurada, quan ha
de fer servir un mitjà de transport
compartit, li surt més a compte la
utilització d'una targeta T10, amb
les mateixes condicions que la resta
de la població.
Reivindicar la incorporació del
descompte de la targeta daurada en
les targetes T10, podria ser una continuació del camí emprés per la gent
gran, per aconseguir millores econòmiques, quina lluita per assolir-ho,
pot ajudar també, a la vegada, per
augmentar la seva qualitat de vida.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293

Apunts
psicològics
Pecats o passions capitals
(1/3)

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
936 386 562
(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

El 1971 al comptat de Santa Clara,
a Califòrnia, a la Universitat de
Stanford, al sud de San Francisco,
es va fer una experiència anomenada: "L'experiment de la presó
de Stanford".
Un experiment que es va haver
d'aturar perquè hi havia molta "passió descontrolada". Com un ambient o situació permesa pot generar
una violència descontrolada tal que
si un subjecte no té el seu ego fort
amb conviccions, emergeix el que
és més salvatge, més brutal que té
un ésser humà. Tot justificat amb
una ideologia o forma de pensar: La
destrucció de la persona diferent.
Per això, a la tradició, es parla
dels pecats o passions capitals.
Avui es parla de les diferents
emocions. Així i tot, es pot comprendre el món emocional partint
de les set passions capitals o bàsiques per tal de comprendre que
si són bàsiques, són necessàries
per al creixement. Però alhora cal
l'elaboració, la transformació per a
madurar. Així poder ser un ciutadà
del món nou que està apareixent.
No un súbdit de les autoritats o de
les passions.
Hi ha una frase d'Aristòtil que
diu: qualsevol pot enfadar-se, això
és quelcom molt senzill. Però enfadar-se amb la persona adequada, en
el grau exacte, en el moment oportú, amb el propòsit just i de manera
correcta, no resulta, sens dubte, tan
senzill. (Ètica a Nicòmac).
Així completem la PIRÀMIDE DE
MASLOW. Tots els esglaons estan
impregnats d'emocions. Quines
són aquestes passions, de l'esquema tradicional?
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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Ciutat

Un moment de la Junta de Seguretat d'aquest dimecres a l'Ajuntament

Daniel Ferrer

Interior facilitarà la dotació de policies
Es farà una selecció a nivell global i els ajuntaments podran sol·licitar-los
quan tinguin necessitat reduint "a la meitat" el temps d'incorporació
Seguretat: Redacció - ACN

El Departament d'Interior està
ultimant una solució a la lentitud
que suposa per als ajuntaments la
incorporació de nous agents de
policia local, arran de la demanda
de molts municipis davant l'augment de la inseguretat ciutadana.
El director general d'Administració
de la Seguretat, Jordi Jardí, assegura que pròximament es crearà
una bossa d'aspirants a agents
que a través d'un únic procés de
selecció es puguin anar formant
a l'Institut de Seguretat Pública
de Catalunya (ISPC), estalviant
als consistoris “mesos i mesos”
de procediments administratius.
“Quan un Ajuntament vulgui
un policia el tindrà treballant al
carrer en pocs mesos, reduint el
temps d'incorporació gairebé a la
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meitat”, assegura Jardí.
Es calcula que des que s'inicien
els tràmits en un ajuntament fins
que un agent de policia és al carrer
passen dos anys i el Departament
treballa en aquestes “fòrmules
imaginatives” perquè els temps
siguin més curts en un moment
en el que la inseguretat ciutadana
ha augmentat en alguns territoris,
amb un auge important dels robatoris a domicilis.
El director general d'Administració de Seguretat va avançar alguns detalls a la Junta Local de
Seguretat de Mataró, que dimecres
posava sobre la taula les dades delinqüencials de 2018. “Comprenc
el patiment de la ciutadania perquè les dades ho certifiquen”, va
reconèixer Jardí, que destaca que
en el cas de Mataró els robatoris a
domicilis han augmentat un 48%.

"El problema és avui"
“Tenim 550 Mossos a l'escola de
policia i 750 més aprovats pel
Parlament, però el problema el
tenim avui”, es lamenta Jardí davant la petició de l'Ajuntament
de Mataró que, com d'altres, reclamen més agents. “Fem el que
podem amb els recursos que tenim
i estem buscant fórmules per resoldre els problemes del dia a dia”,
afegeix el director de Seguretat.
Una d'aquestes solucions és la
que conseller d'Interior, Miquel
Buch, preveu detallar als alcaldes del Maresme en una reunió
programada per al 5 de febrer,
i que consisteix en agilitzar els
tràmits perquè “les policies local puguin incrementar les seves
plantilles amb els efectius que els
corresponen”.
Jordi Jardí explica que es crearan
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diferents bosses de policies locals,
organitzades territorialment, i que
siguin d'accés pels ajuntament
d'aquell territori. D'aquesta manera, cada ajuntament no haurà
d'iniciar feixucs processos administratius cada vegada que necessiti un agents i el podrà incorporar
més ràpidament al seu cos.

Mataró reorganitzarà
la plantilla
En el cas concret de Mataró, a banda de felicitar-se per la mesura
que vol impulsar el Departament
d'Interior, l'Ajuntament prepara
una nova reorganització interna
de la plantilla de la Policia Local.
En paraules de l'alcalde, David
Bote, es tracta que “tot allò que
pugui fer un 'no-policia' ho faci
un 'no-policia' per tenir els policies fent de policies”.
Bote no ha volgut donar més
detalls a l'espera de poder compartir l'estratègia amb la resta de
partits, però el rerefons de la proposta passa perquè algunes de les
feines que es fan en el si del cos
i que actualment fan agents es
puguin encarregar a altres perfils
professionals per guanyar més
presència policial efectiva al carrer de les zones
indicades.homs tot
AAFF PArticular

Daniel Ferrer

"Les dades no són bones"
"Les dades sobre fets delictius no són bones i donen la raó als
ciutadans que estan inquiets i preocupats per aquesta realitat.
No només comprenem el que diuen els veïns sinó que volem
ser un altaveu d'aquestes preocupacions, sabent que és la
Generalitat la competent en matèria de seguretat ciutadana",
etzibava Bote fa dies en la carta adreçada al conseller d'Interior.
mataro.pdf
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Rocafonda reclama més acció policial
i el final de les ocupacions de pisos

La junta de l'AV Rocafonda, en roda de premsa

CC

L'Associació Veïnal eleva el to després del tiroteig i demana un front comú "en la
lluita per la convivència intercultural i la pau veïnal i contra tot racisme i xenofòbia"
Societat: Cugat Comas

Després del tiroteig de dimarts
de la setmana passada, l'AV
Rocafonda ha elevat el to i en un
comunicat, a més de condemnar
i lamentar l'incident, recuperen
les seves reclamacions a més de
responsabilitzar de la situació “al
govern municipal i l'oposició de
no haver pres seriosament la tasca d'educació i cohesió en barris
pobres i complexos. La ceguesa i
sordesa del govern municipal han

Instants després del tiroteig del dimarts 22
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estat immenses”.
Els representants dels veïns exigeixen més Mossos d'Esquadra i
major acció policial: “De vigilància permanent i molt intensa per
identificar i detenir, si escau, les
persones que delinqueixen i per
eradicar d'una vegada per totes,
el tràfic de droga al barri, causa
bàsica de la perillositat i violència que patim. Sabem que aquí
es ven, però qui la compra sol ser
de fora del barri”, asseguren en el
comunicat.

ACN

El fenomen de les ocupacions
Igualment, des de l'associació
de veïns reclamen a Ajuntament
i Generalitat “control i reducció
dràstica dels pisos i locals ocupats, causa de molta inestabilitat
veïnal, exigint als bancs que facin lloguers socials per a les famílies que els calgui”. A més de
reclamar inversions en educació
assegurant que“només hi haurà
pau veïnal si hi ha benestar personal i col·lectiu en tothom. Les
desigualtats i la marginació comporten sempre violència”, també
ataquen als regidors i l'Alcalde:
“Considerem nefasta l'actuació
del regidor de Seguretat i de la regidora de Convivència i Joventut,
tot i que el primer responsable
de tot el que passa a la ciutat és
l'alcalde, senyor Bote”.
Front comú
Per últim, l'AV Rocafonda fa una crida a totes les entitats del barri i de
la ciutat “a fer un front comú en la
lluita per la convivència intercultural
i la pau veïnal i contra tot racisme i
tota xenofòbia. La població darrera en arribar no és pas la culpable
dels problemes socials que patim i,
excepte si són delinqüents, és més
víctima que altra cosa”, asseguren.
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Fan pinya per millorar la seguretat als barris

Els portaveus dels grups van comparèixer plegats, amb l'alcalde

Cugat C.

Tots els grups menys la CUP i PxC acorden destinar més policia i recursos
a la intervenció social a Rocafonda i Cerdanyola
Política: Cugat Comas

Foto d'unitat quasi completa
la de divendres passat a l'Ajuntament. Després de la Junta de
Portaveus convocada per tractar
sobre el tema de la seguretat a la
ciutat, i especialment a Rocafonda
i Cerdanyola, tots els grups a excepció de la CUP i PxC van acordar
una declaració amb una bateria
d'acords per la millora de la seguretat i la convivència. Entre els
acords consensuats hi ha cobrir les
10 vacants existents a la plantilla
de la Policia Local o refermar la
petició de més efectius de Mossos
d'Esquadra al Departament d'Interior de la Generalitat.

Els grups del PSC, CiU, ERC,
Ciutadans, Volem i ICV-EUiA van
acordar “actuar de forma contundent contra les activitats delictives
que afecten de manera especial als
col·lectius més vulnerables i contra
aquells grups delictius que generen més inseguretat” i “abordar la
inseguretat, amb especial atenció
a les persones amb més risc de
vulnerabilitat, i a les persones joves, amb programes d’intervenció
social, educativa i habitacional”.
Aposten per crear espais de participació per “un diàleg permanent
sobre la situació i les necessitats i
percepcions de seguretat a la ciutat i els barris” i vetllaran, segons
han signat per “fer front a aquests

La CUP prefereix un pla de xoc
que vagi més enllà de la policia
La CUP comparteix “la preocupació per la degradació de la
seguretat que es viu en alguns barris”, però ha decidit no subscriure els acords proposats pel govern perquè, asseguren, “les
accions que es plantegen són essencialment policials”. Totes
elles, consideren, mesures que han de ser complementades
d’altres propostes. I és que des de la CUP apunten que, per ser
efectives, “les accions han d’anar acompanyades de partides
pressupostàries”. Sense els recursos adequats, asseguren, és
impossible desenvolupar cap actuació social, comunitària i
educativa.

Tot ciutat declaracio seguretat.indd 2

compromisos amb la màxima unitat i consens polítics i socials, entenent que la seguretat ciutadana
és un bé comú del qual no s’ha de
fer ús partidista”.

Pel PP és "una esmena a la
totalitat del model policial"
El Partit Popular va afegir-se a la
buscada imatge d'unitat tot i alguns dubtes que el seu portaveu,
José Manuel López, va clarificar:
“Hem posat una sèrie de condicions i estem contents no només que
s'acceptin sinó també perquè els
extrems queden fora”, va dir en re-

10
Un dels acords és
cobrir les deu vacants
de la Policia Local
ferència a que la CUP i PP siguin els
grups que no han subscrit el text.
Per López “aquest text és una esmena a la totalitat del model policial
que hi ha hagut fins ara” i celebra
que en el text es plantegin “mesures
dràstiques davant la problemàtica
evident de la delinqüència, no és
moment de filosofar”.
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La ultradreta punxa a Cerdanyola

La convocatòria de l'ultradreta no va aconseguir una bona resposta

D.Ferrer

Un gran desplegament de Mossos separa la concentració "per la seguretat", amb
una vintena de congregats, de més d'un centenar de persones contràries
Societat: Cugat Comas

La ultradreta no va ser capaç
de convocar més d'una vintena
de militants dissabte passat a
Cerdanyola. En un tipus de convocatòria calcat al que s'ha fet en
altres ciutats de l'arc metropolità,
es feia una crida a mobilitzar-se per
la seguretat però a l'hora indicada
no passaven de vint persones les
congregades rere una pancarta
que, hàbilment, els caps del moviment van moure. Eren les sis de
la tarda a la plaça Isla Cristina i
desenes de curiosos, amb molta
gent d'origen immigrant, assistien a una concentració que els

Un moment de la contra-manifestació

Tot ciutat manifestacio.indd 2

mateixos convocants reconeixien en públic que quedava molt
per sota d'assistència respecte les
pròpies expectatives.
Moviments com Plataforma per
Catalunya havien fet crides a participar-hi, essent conscients que en
un context de sensació d'inseguretat un esquer com aquest podria
ser un titellaire polític perfecte.

12
Dotze furgonetes de
la Brigada Mòbil dels
Mossos d'Esquadra van
desplegar-se

D.Ferrer

El cert és, però, que la convocatòria va punxar.
Fins i tot se li va retirar la paraula al primer veí que va parlar, en
un intent d'amagar el llenguatge
racista. Només algunes proclames
contra la inseguretat i l'alcalde van
rebre alguna resposta en forma
d'aplaudiments.

La contra, més nombrosa
A pocs metres, molta policia. Dotze
furgonetes de la Brigada Mòbil
dels Mossos d'Esquadra situats
en línia amb la parròquia de Maria
Auxiliadora feien de pantalla entre
els ultres i les 150 persones que
havien respost a la convocatòria
d'Unitat Contra el Feixisme i el
Racisme. Una marxa que havia començat i que va anar a acabar a la
veïna plaça de Rafael de Casanova.
UCFR alertava de la naturalesa de
la convocatòria d'Isla Cristina repartint pamflets entre el veïnat. La
contra-manifestació va comptar,
també, amb ponents dels mateixos veïns. La disputa és aquesta i
mentre els ultres criticaven el moviment veïnal de Mataró, entre la
manifestació contrària hi havien
coneguts activistes de les associacions. No hi va haver cap incident
i sí molta curiositat.
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Fotos: Tot Mataró

una dècada
a revisió
Com ha canviat Mataró
des del 2009?

El conegut com #10yearchallenge és l'autèntic
fenomen viral a nivell de xarxes socials d'aquest
inici d'any. Una pràctica consistent a penjar dues
fotografies amb deu anys de diferència l'una de
l'altra per apreciar l'evolució o canvi soferts. Un
joc enllaçat que, asseguren, va ser llançat per recaptar dades sobre l'envelliment de les persones
que ha fet fortuna i que pot esdevenir, també, un
bon barem més enllà dels canvis estètics. Per això,
també, es pot fer l'exercici a nivell de ciutat i analitzar en set paràmetres quina ha estat l'evolució
de la ciutat del 2009 al 2019. Sotmetem Mataró,

doncs, al #10yearchallenge per agafar perspectiva
de com han canviat, per a bé, per a malament o
per a pitjor, diversos aspectes o paràmetres locals.
Dies enrere, el conegut compte de 'Cansalada
Viada' el feia, irònicament, per il·lustrar com l'arribada del Corte Inglés segueix allà mateix. De
versions satíriques se'n poden fer tantes com es
vulgui. O també es pot prendre l'exercici com una
base per a l'avaluació de com està resultant la
segona dècada d'aquest segle a la ciutat. I hi ha
aspectes per a tots els gustos.

L'economia local

E

l 2009 l'economia global acabava d'entrar en recessió, i Mataró no n'era cap
excepció, més aviat al contrari. Ja és
la ciutat gran de Catalunya amb més atur amb
una taxa per sobre del 19,5 per cent. Fa 10 anys
cada dia es quedaven sense feina una mitjana
de 14 persones a la ciutat. Durant els anys que
van venir la taxa no va fer més que enfilar-se,
fins a revertir la tendència el 2015. De les quasi

10 years challenge bo.indd 2

12.000 persones d'aquell any d'inflexió s'ha passat
ara a les 8.600 persones aturades registrades.
Una dada que, tot i ser positiva, és més elevada
que la mitjana del Maresme, de la província i de
Catalunya. Econòmicament parlant, cal mencionar
un dels sectors que més presència està guanyant
els últims anys i que, el 2009 era pràcticament
inexistent: el del turisme. El rècord es registra
el 2016 amb 88.000 visitants.
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El Tecnocampus

É

s segurament el gran canvi de Mataró.
Tot i que el nom de TecnoCampus ja feia
temps que formava part del vocabulari
local, fa 10 anys s'estava en una part iniciàtica
de les obres. A finals de 2010 s'inaugurava i des
de llavors ha consolidat Mataró en l'àmbit universitari i empresarial, essent paraigües comú
per a més de 125 empreses, start-ups i més de
3.000 alumnes. La zona del coneixement local.

El Tecnocampus ha quedat
petit en molt poc temps i
el seu "districte" s'ampliarà
a tota la zona propera al Parc
com el Rengle

Caixa Laietana

F

a deu anys Caixa Laietana no només hi
era, sinó que encara era l'entitat financera de confiança de milers de mataronins.
Es va intentar fusionar amb Caixa Penedès però
finalment el 2010 s'integrava al que seria Bankia.
Poc després tot esclataria, amb l'estafa de les
preferents destapada arran de l'enfonsament del
banc que dirigia Rodrigo Rato a borsa. Més de
15.000 persones van ser estafades per l'antiga

10 years challenge bo.indd 3

caixa mataronina i, tot i les solucions judicials i
generals, els responsables d'aquella autèntica
estafa no han estat perseguits. Laietana va desaparèixer i per vetllar la part cultural que havia
fet es va crear una entitat ad hoc, la Fundació
Iluro. El 2019 la imatge de l'antiga seu central
abandonada il·lustra perfectament el malson
que va suposar l'estafa de Caixa Laietana a la
que havia estat la seva ciutat.
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Els grans esdeveniments

L

'edició del 2009 va ser la darrera del festival Cruïlla de Cultures a Mataró i va comptar amb grans concerts com el de Manu
Chao davant 10.000 persones. L'organització, que
ja havia començat la seva versió a Barcelona, decidiria que el festival de música s'acabés. Mataró
també ha deixat perdre altres esdeveniments
com el 'Festival Shakespeare'. Actualment no hi
ha encara un gran esdeveniment potent.

Mataró va organitzar dos anys
la 'Festa al Cel' que heretava de
Barcelona però la manca de patrocinis i la controvèrsia política pel seu cost i naturalesa la
van sentenciar

L'arribada del Corte Inglés

É

s segurament la comparativa més flagrant.
De fet l'interès del Corte Inglés data del
1999, deu anys més enrere, però en l'operació urbanística per dur l'operador –i els seus
llocs de treball– al solar del carrer Biada el pas
de la darrera dècada és sonorament fracassat.
I és que precisament el 2009 va començar el desmuntatge per peces de la nau de Can Fàbregas
i de Caralt que havia de permetre la construcció

10 years challenge bo.indd 4

dels grans magatzems. Deu anys després el
solar segueix buit i tancat, la nau trossejada
és als afores de la ciutat i pel camí no només
s'ha perdut una dècada sinó que la justícia ha
acabat per anul·lar el planejament urbanístic
de tota l'operació i per poc que no qualifica el
desmuntatge de "capgrossada". El solar és de
l'empresa i tot plegat tindrà, sigui quina sigui la
solució, repercussions econòmiques per la ciutat.
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Les biblioteques públiques

D

'una sola biblioteca pública a pensar en
la quarta. A grans trets aquest podria
ser el resum de com ha canviat (cap a
positiu) el mapa de biblioteques a Mataró. A les
dues públiques actuals (la Pompeu Fabra i l'Antoni
Comas), s'hi suma recentment l'absorció de la que
era abans una biblioteca privada, la de la Fundació
Iluro, i la futura biblioteca del Triangle de Molins,
que s'ha de començar a tramitar. Inaugurada el

2013, la nova biblioteca Antoni Comas, ubicada
a l'edifici modernista de l'antic escorxador municipal projectat el 1909 per l'arquitecte mataroní Melcior de Palau, va transformar el barri i
va posar en valor una zona força oblidada de
la ciutat, connectant els barris de Rocafonda,
El Palau, Les Santes-Escorxador i l'Havana. Per
2019 queda acabar les obres de la Popular, rere
l'Ajuntament i un estudi sobre la quarta.

Les Santes

H

i ha la percepció més o menys compartida que la Festa Major de Mataró
és cada any calcada a l'anterior i amb
prou feines incorpora canvis. Tot i això, en 10
anys es veuen dos canvis força transcendents:
l'un, el que té a veure amb la nit del 25 de juliol, és la sonorització i contra-programació del
Desvetllament o el canvi de lloc de la Ruixada
i, sobretot, l'adveniment de les Dissantes.

10 years challenge bo.indd 5

Les Dissantes de la Fundació
Maresme s'han convertit en
la principal cita musical i
solidària de la Festa Major
També cal fer constar com la massificació de
la pràctica totalitat d'actes és la nova tònica
de Les Santes

30/01/2019 13:03
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piscina olímpica (50m)
exterior climatitzada
zona relax i solàrium amb
accés directe a la platja
2 piscines 25m cobertes
i piscina d’esbarjo exterior

CNM_Anunci_FESTESOCI_gen2019.indd 3

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

Er

fiNS al 3 DE fEbr

pista
poliesportiva,
sauna, esquaix...
grup de tècnica
de running
natació per a
embarassades...
29/1/19 12:10
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DE L'1 AL 7 DE FEBRER DEL 2019

ES FAN FORTS A CASA
UE Mataró Feimat i Mataró Parc Boet guanyen els seus partits de
Lliga EBA com a local i encaren bé la segona volta de la lliga

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

MINUT ZERO

Opinió

Àlex Gomà
periodista

Guanyar a l'últim minut

Agenda
CASA

Aquest diumenge a la matinada es juga la SuperBowl de futbol americà

WATERPOLO Div. Honor Masc.

van decidir de forma aclaparadora a
favor el Barça.
Tot aquest "rotllo" ve a tomb
perquè aquest diumenge es juga la
SuperBowl i des de fa tres anys hi ha
un grup de "bojos de l'esport" que es
congreguen al Bar Capgrossos a viure i veure (i també a beure i menjar)
aquest espectacle esportiu, el més
seguit a tot el món. Pels que no ho
hagueu viscut mai ja aviso que no és
una cosa ràpida ni curta, i és que els
americans els agrada embolcallar bé
l'esport i convertir-lo en un autèntic
xou. El que trobo més extraordinari,
però, és que tinc el record que totes
les Superbowls que he vist (que ja
aviso que no arriben a la desena)
s'han decidit en un final emocionant.
I és que el sistema de puntuació
d'aquest esport fa que en un partit
igualat sigui molt habitual arribar al
final amb tota la glòria per decidir
en els darrers instants. I sort d'això,
ja que és el que esperem els que som
neutrals i que necessitem emocions
fortes per no anar cap al llit després
del xou musical de la mitja part.

Dissabte 2 | 12:45 h | Complex Joan Serra

QUADIS CNM - SANT ANDREU

Hi ha un dels tòpics del futbol que
fan servir molts cops els jugadors o
entrenadors que diu que "em conformaria en guanyar a l'últim minut
i de penal injust". Tot i que és un
tòpic que potser cau a l'oblit –ja que
això del penal injust ara ja no ho
veurem a l'alta competició, malgrat
que hi hagi qui ara es dediqui a criticar l'aplicació del VAR– l'altre dia em
va venir al cap. I és que si ens fixem
en com ens agrada guanyar un gran
partit –posem que una final– sobretot com aficionats, segurament ens
posarem d'acord en que preferim
que el nostre equip guanyi després
d'un final emocionant que no pas en
un partit que a la primera meitat ja
hagi quedat vist per a sentència.
I és que l'esport és emoció i les
emocions que es viuen a flor de pell
són aquelles que recordem més.
Tots els barcelonistes recordem com
si fos ahir com vam viure els gols de
Bakero, Koeman o Iniesta, però segurament ens costarà molt més dir
com vam viure i qui va marcar en
alguna de les finals europees que es

El Personatge

RAQUEL GONZÀLEZ
marxadora del fc barcelona

BÀSQUET Lliga Femenina-2
ADVISORIA BOET - LEÓN

Dissabte 2 | 18:30 h | Pav. Eusebi Millán

HANDBOL Plata Femenina
JH MATARÓ - SANT VICENÇ

Dissabte 2 | 18 h | Pav. Teresa M. Roca

HOQUEI PATINS OK Lliga Plata.
CH MATARÓ - RASPEIG

Dissabte 2 | 20 h | Pav. Jaume Parera

FUTBOL 3a Catalana Mas.
UD MOLINOS - MASNOU AT.

Diumenge 3 | 12 h | Mpal. V.Alegre Molins

MATARONESA - VILASSAR D.
Dissabte 2 | 17 h | Mpal Camí Mig

FUTBOL 1a Catalana Fem.
CE MATARÓ - PRADENC

Diumenge 3 | 18:15 h | Mpal. Rocafonda

HOCKEY HERBA 1a Cat Mas.
ILURO HC - LÍNIA 22 HC
Diumenge 3 | 12 h | Mpal. Hockey

FORA

WATERPOLO Div. Honor Fem.
TERRASSA - LA SIRENA CNM

Dissabte 2 | 16 h | CN Terrassa

HANDBOL 1a Estatal Masculina
SANT ESTEVE - JH MATARÓ

Dissabte 2 | 18 h | S. Esteve Palautordera

FUTBOL 2a Catalana Mas.
MOLLET - CE MATARÓ
Diumenge 3 | 12 h | Mpal. Mollet

BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
CB LLEIDA - UE MATARÓ PONCE

Dissabte 2 | 18:05 h | Pav. Barris Nord

Staffel
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BÀSQUET

Lliga EBA (grup C)
No fallen a casa

El Mataró Feimat es fa fort
al Josep Mora

14a jornada (19 i 20 de gener)
M. PARC BOET - Salt ........................ 76-54
Calvià - Igualada ..................................71-61
MATARÓ FEIMAT - Valls ................. 74-68
Martorell - Castellbisbal .................. 62-42
Salou - Tarragona ..............................89-79
Cornellà - Quart ................................. 61-73
Esparreguera - Calvià ........................81-78

Classificació

S'apreta la classificació, que lidera el
Tarragona amb 27 punts; Quart en té 26;
Igualada, Esparreguera i Mataró Feimat
en tenen 25; Martorell, 24; Mataró
Parc Boet, Olivar Salou, 23; Valls, 21;
Cornellà, 20; Castellbisbal i Calvià, 18 i
tanca Salt amb 17.
16a Jornada (10 de febrer)
La Lliga EBA descansa aquest cap de
setmana i no tornarà fins al cap de setmana del 9 i 10 de febrer. Els dos equips
mataronins es desplaçaran tots dos, a
Esparreguera el Mataró Parc Boet i a
Castellbisbal el Mataró Feimat.

Copa Catalunya
El líder visita el Mora
El segon equip de l'esportiva, el Grup
Marthe UEM, reprèn la seva lliga
després de l'aturada i rebrà diumenge a
les 12:30h al Palau Josep Mora a un Lliçà
d'Amunt que passa per ser el líder de la
categoria. Pot ser un gran partit.

Gran partit de David Romero. | d.ferrer

Sotmet al Valls reaccionant
després de la mitja part
El Mataró Feimat trepitja ferm. L'equip
de Charly Giralt es va fer fort diumenge al Palau Josep Mora contra un Valls
impertinent, que va dominar la primera meitat del partit però els grocs van
tornar a demostrar capacitat de canvi
de dinàmiques en un mateix partit i,
tornant dels vestidors, van entrar una
marxa més i van fer-se amb la victòria.
Tirant de la rotació completa de
jugadors, una de les claus del partit
va ser el domini sota el tauler. Això va
donar, sobretot tornant del descans,
segons oportunitats que juntament

FEIMAT: Solé (15), Viñallonga, Rodríguez,
Ventura (1), Juanola (16), Ariño (4), Romero (18), Tardio (3), Touré (15), Traver (2).
PARCIALS: 13-17, 17-18, 25-16, 19-17.

amb una baixada física dels visitants
va permetre de capgirar la tendència.
El darrer quart va ser el de saber madurar el partit. L'equip tenia ben present
com havia perdut al darrer alè contra
l'Igualada una setmana abans i aquesta vegada va gestionar les diferències
i possessions amb mestria. Era important guanyar per seguir al grup de dalt.
Missió acomplerta.

El Mataró Parc no té pietat del cuer

76 MATARÓ PARC BOET
54 SALT
MATARÓ PARC BOET: Puig (8), Merino
(6), De Pree (8), Aza (15), Francisco (6),
Duran (5), Tato (2), Tuxford (8), Moore
II (18).
PARCIALS: 16-12, 20-15, 20-10, 20-17

ETE 1559.indd 3

74 MATARÓ FEIMAT
68 VALLS

Bona victòria la del Mataró Parc Boet
a casa, a l'Eusebi Millán, on se sent
més fort. L'equip va aprofitar la visita del cuer, el Salt, per endossar-li la
seva tretzena derrota en 15 partits. Els
taronges no van voler convertir cap
quart en fullaraca i a ritme constant
i amb implicació de la rotació completa de jugadors van anar fent forat.
Tornant de la mitja part, amb una
marxa més, van acabar de sentenciar
l'equip gironí i alhora es van permetre
gaudir, córrer i jugar alegrement. Un
d'aquells partits perquè l'equip agafi
embranzida.
La distància psicològica dels +10
punts només es va poder consolidar a
partir del tercer quart. Llavors el partit
es va decantar, l'equip va poder remenar banqueta i va arrodonir el matx.
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BÀSQUET / FUTSAL

L'Advisoria Boet es complica
la vida
77 IBAIZABAL
56 ADVISORIA BOET
ADVISORIA BOET: Gibert (2), Diao (7),
Camps (5), Claret (5), Llobet (15), Ruano
(18), Massuet, Timoner (4).
PARCIALS: 15-21, 25-6, 19-13, 18-16

Quarta derrota seguida. | cedida

Suma a Ibaizabal la quarta
derrota seguida
L'Advisoria Boet no va poder trencar a
Ibaizabal la mala ratxa que ara ja s'eleva
a quatre jornades seguides punxant.

Era un partit complicat que va començar molt bé per les mataronines però
que en un segon quart fatídic va quedar, pràcticament, vist per a sentència. Les noies de Jordi Vizcaíno tasten
les dificultats de la categoria estatal i
queden en una part baixa de la taula
que, a còpia d'algun triomf revulsiu,
segur que podran abandonar aviat.
Sense Judy Jones l'equip va sortir al
parquet basc amb determinació i va
governar el partit durant tot el primer
parcial. Tot el que va sortir bé d'entrada, però, s'esguerrava al segon quart
i amb només 6 punts en 10 minuts,
mentre les basques en feien 25, va
ser suficient per sentenciar el partit.

Recuperen el lideratge compartit

Lliga FEM-2 (A)
El tercer classificat visita
l'Eusebi Millan
Classificació

La Lliga Femenina 2 segueix encapçalada pel Celta amb 30 punts; Ardoi, 28;
León, 27; Barça, 26, Azpeitia, 24; Ibaizabal, 23; Horta, 22; Cortegada i Advisoria
Boet empaten a 21; Segle XXI, 20; Arxil
i Avilés, 19 i tanquen Corunya amb 18 i
Cerdanyola amb 14.
16a Jornada (2 de febrer)
Aquest dissabte l'afició no pot fallar
perquè hi haurà un autèntic partidàs a
l'Eusebi Millan. L'Advisoria Boet rep al
León a les 18:30 i no ho tindrà pas fàcil
perquè l'equip visitant és el tercer de la
classificació. Toca guanyar a casa contra
un 'coco' de la lliga.

Copa Catalunya
Lluny i complicat per
a la UEM C. Ponce
Torna la Copa Catalunya després del cap
de setmana de descans i ho fa amb un
Construtoni Ponce UEM que necessita
guanyar en un desplaçament lluny i
difícil a casa el Lleida, dissabte a les 18h.

Divisió Honor Fem.
La zona alta s'estreny
Després de les darreres jornades la
zona alta s’estreny i ara tenim quatre
equips separats per només tres punts,
el Caldes i l’Aliança tenen 31 punts, el
Pax Tarragona 29 i Les Corts 28. Aquest
cap de setmana hi ha descans i l’equip
no tornarà a competir fins al cap de
setmana del 9 i 10 de febrer

3a divisió nacional
Celebrant el triomf. | futsal mat.

El sènior femení del Futsal Aliança
Mataró, després de la derrota inesperada a Santa Coloma, es va retrobar
amb la victòria guanyant, a casa, a
El Morell de Tarragona per 2-0. Amb
aquests tres punts les vermelles atrapen novament al líder, el CN Caldes
que va perdre davant Les Corts. El matx
davant El Morell no va tenir gaire història, les mataronines es van mostrar
molt superiors i haurien pogut guanyar
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FUTSAL ALIANÇA
EL MORELL

FUTSAL ALIANÇA MATARÓ: Reixach,
Ribas, Vazquez (1), Espinar i Munné cinc
inicial; Rius (1), Gama, Cuquet, Moya,
Garcia i Tortajada.

Tercera victòria seguida
El "nou" SPALL Ciutat de Mataró
segueix en ratxa i va sumar a costa
del Premià un gran triomf per 5-2 que
suposa la tercera victòria seguida pels
groc-i-negres. La ratxa és boníssima i els
està fent avançar places.

per golejada, però la manca d’encert
de les locals i la gran actuació de la
portera rival ho van evitar. Els gols
mataronins van ser obra de Cristina
Vázquez i de Maria Rius.
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L’aventura europea 2019 de La Sirena CNM 'è finita'
Però en el tercer amb el braç de la
internacional Laura Barzon fent mal,
l’equip italià va tornar a agafar quatre gols (8-4) i el partit ja va quedar
decidit. Els dos últims quarts van ser
del Padova per 3-1 i 3-2.

Es tanca amb victòria intranscendent davant les russes
UGRA KANTHY MANSISK 4
LA SIRENA CNM
10
El femení del CN Mataró no
jugadores gregues de gran qualitat i El tercer partit era el més fàcil, davant
va poder superar amb èxit el
també amb dues australiana (Buckling un equip al qual s’havia derrotat l’any
complicat grup de Padova
i Gofers) que van marcar 5 gols entre passat a Catània de forma molt clara.
Després de tres anys entrant entre els les dues. El partit no va tenir història, ja La Sirena CN Mataró va tancar amb
vuit millors equips continentals, aquest que quan les mataronines intentaven una victòria honorífica, i que no va ser
any La Sirena CN Mataró, en profund acostar-se el seu rival premia l’acce- tan fàcil com es pensava ja que fins
procés de renovació, s’ha quedat fora lerador i ampliava més l’avantatge. al final del tercer quart el marcador
dels quarts de final de l’Eurolliga.
Els altres tres parcials també els van va estar prou igualat (4-6). Un darrer
En un grup molt dur jugat a la bo- guanyar les gregues per 2-3, 1-2 i 2-4. parcial de 0-4, amb 3 gols de Clara
nica ciutat italiana Padova, va caure
Cambray el va decidir.
davant dos equips molt potents com Les amfitriones es prenen
són l’Olympiakos del Pireu i l’equip la revenja de l’any passat
L’equip de La Sirena CN Mataró
L’equip de La Sirena CN Mataró, a
11
amfitrió, el Pebliscito Padova. L’última PEBLISCITO PADOVA
les ordres de Marina Zablith, el van
7
victòria davant l’equip rus de l’Ugra ja LA SIRENA CNM
formar Gaby Stone i Júlia Àvila porteno va tenir transcendència.
El partit del dissabte se sabia que era el
res, Laura Vicente (2), Helena Lloret
decisiu i es jugava en ambient contrari, (4), Lea Bachelier, Brigitta Games
En el primer partit derrota
o sigui que la cosa estava complicada. (2), Audrey Daule (4), Clara Cambray
contundent davant les gregues
Les amfitriones, que tenien ganes de (5), Cristina Nogué, Queralt Bertran,
LA SIRENA CN MATARÓ
5
revenja després de la derrota patida Joelle Bekhazi (5), Carla Graupera.
OLYMPIAKOS
12
l’any passat a Mataró en la lluita pel
En el primer partit jugat divendres el bronze de la Copa LEN, van sortir fortes ELS RESULTATS Eurolliga fem.
rival era el més complicat, l’equip grec i amb un parcial de 4-1 van encarrilar 1a jornada
de l’Olympiakos, habitual a les Final-4. el partit i la classificació en el primer LA SIRENA 5-12 OLYMPIAKOS
L’equip mataroní va sortir una mica quart. Després impulsades per una PADOVA 15-5 UGRA KHANTY
tou i acomplexat i va rebre un parcial bona actuació de la canadenca Joelle 2a jornada
OLYMPIAKOS 20- UGRA
de 0-3 en el primer quart i ja va anar a Bekhazi les sirenes es van posar en PADOVA 11-7 LA SIRENA CNM
remolc d’un equip molt potent, amb el partit amb un segon parcial de 1-3. Dissabte 26 | 19 h | Padova
UGRA KHANTI 4-10 LA SIRENA
PADOVA 9-9 OLYMPIAKOS

CLASSIFICACIÓ: Olympiakos 7,
Padova 7, LA SIRENA CNM 3, Ugra
Kanthy Mansisk 0.

La Sirena CN Mataró fotografiat a Padova. | cedida
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Després d’aquesta fase de grups els
vuit millors equips europeus disputaran els quarts de final, que el sorteig
ha deixat així: Orizzonte Catània
- CN Sabadell, CN Sant Andreu Olympiakos, Vouliagmeni - Kirishi,
UVSE Budapest - Padova. Els citats
primer són primers segons de grup i
jugaran l’anada a casa.
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El Quadis CN Mataró torna a ser segon de la Divisió
d'Honor de tennis taula

Yordi Jason Ramos va guanyar a un jugador indi de molt nivell. | daniel ferrer

Els mataronins van derrotar el
Torrelavega i estan situats en
zona de fases d'ascens
L'equip de tennis taula del Quadis CN
Mataró va guanyar diumenge al matí
al Torrelavega i es torna a situar en el

segon lloc de la classificació de la Divisió
d'Honor, en bona disposició per acabar
disputant la fase d'ascens. Però queden
encara vuit jornades i s'haurà de lluitar
fins al final.
El matx contra els càntabres va

començar amb un gran triomf de
Yordi Jason Ramos sobre el jugador
indi Jubin Kumar, que fins ara només
havia perdut un partit en tota la lliga.
Van seguir les victòries del francès
Clement Chobeau i Xavier Peral, en
la primera ronda d'individuals. En la
segona ronda només va caure Xavier
Peral davant Kumar i l'equip mataroní
es va acabar imposant per 5-1.
La classificació la domina l'Irun B
amb 24 punts, seguit del QUADIS
CNM que en té 20 (amb un partit
menys), Burgos (també amb un menys)
i Olot 18, CN Sabadell i Badalona 16,
Errenteria i Borges B 14, L'Escala i
Torrelavega 10, Peñaskal 6, Valladolid
2. El pròxim partit per al Quadis serà
el dissabte dia 2 a les 18 hores a les
instal·lacions del CTT Badalona.

El Quadis rep el Sant Andreu en lliga, quinze dies abans
de l’enfrontament a la Copa del Rei a Mataró
Copa del Rei que se celebrarà entre els
dies 15 i 17 de febrer al complex Joan
Serra del CN Mataró, sempre que el
temps ho permeti i no obligui a anar
al Sorrall, que és el pla B.
Els quarts de final seran aquests:
CN Barcelona – Canoe Madrid;
Barceloneta – Terrassa
Mediterrani – Sabadell
QUADIS CNM – Sant Andreu
Repassem el resultat del sorteig
de Copa que acollirà la nostra
ciutat del 15 al 17 de febrer
La Divisió d’Honor torna a l’activitat
després d’una setmana de descans i
ho fa amb un partit molt atractiu al
complex Joan Serra. El Quadis rep
dissabte a les 12:45 hores el CN Sant
Andreu, que és el mateix rival que el
sorteig de la Copa del Rei li va deparar
en els quarts de final que es jugaran
d’aquí quinze dies a la mateixa piscina.
L’equip andreuenc va guanyar a la
primera volta per 6-5 en un partit de
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La Sirena CNM juga a Terrassa
Aquest dissabte dia 2 a les 16 hores La
Sirena CN Mataró torna a la competició de lliga de Divisió d’Honor, amb
la visita a la piscina del CN Terrassa,
un equip que a la primera volta va donar feina a Mataró perdent per 10-8.
La Sirena CNM ocupa la 5a plaça
i ha de guanyar per superar el Rubí
que està 2 punts per sobre i té un
partit complicat amb visita del CN
Sant Andreu. La setmana següent es
tornarà a aturar la lliga, ja que es disCelebrat el sorteig de la Copa
El passat dijous 24 de gener es va ce- putarà a Sant Feliu de Llobregat la
lebrar a la Nau Gaudí el sorteig de la Copa de la Reina.
defenses, i està en el sisè lloc de la
classificació, un per sota de l’equip
mataroní i només 4 punts per sota. O
sigui que es preveu un partit intens i
igualat entre dos rivals directes.
En el balanç històric entre aquests
dos equips en els 22 partits jugats a
Mataró s’han donat 14 victòries locals
(la temporada passada per un ajustat
9-8), 4 empats i 4 victòries visitants.

30/01/2019 18:57

Vas néixer
per obrir camí.
Nou T-Roc.

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

#SoloUnoUnico

Motorsol

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

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

www.motorsol-volkswagen.es
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

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

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

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

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

LIQUIDACIÓN
DE STOCKS!
PORCELÁNICO
60x60 cm
1ª Calidad
Por sólo

€/m2

Oferta válida hasta fin de existencias.

2P GRESS ARGENTONA 1854.indd 2

ANTRACITA

GRIS

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

5,90

SAVANA

Modelo Minuit.

29/1/19 15:13

OFERTA!
AZULEJO

25x75cm
1ª calidad
Modelo Living.

7,40

€/m2

OFERTA!

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

Por sólo

PORCELÁNICOS
RECTIFICADOS

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

75x75cm

6,20

Por sólo

€/m2

ENCUENTRA ESTAS Y MUCHAS MÁS OFERTAS EN NUESTRAS TIENDAS

2P GRESS ARGENTONA 1854.indd 3
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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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HANDBOL

Primera est. Masc.
JH Mataró tercer solitari

Han de treballar dur per aconseguir la quarta victòria seguida

17a jornada (26/27 gener)
Poblenou - JH MATARÓ ..................24-28
La Roca - Sant Esteve Pal. ................23-25
Bonanova - Esplugues ...................... 31-29
Sant Vicenç - Sarrià............................24-31
Sesrovires - Granollers B .................. 29-31
OAR Gràcia - Montcada ..................29-20
Sant Quirze - Palautordera .............30-24
Sant Joan Despí - Sant Cugat ......... 26-28

Classificació

Sarrià 30, Sant Quirze 27, JH MATARÓ
23; Granollers B 22; La Roca 21; OAR
Gràcia i Sesrovires 19; Palautordera 18;
Esplugues 17, Sant Cugat 14; Montcada
13; S. Est. de Palautordera 12; Poblenou
11; Sant Joan Despí i Salle Bonanova 9;
Sant Vicenç 8.

Repeteixen fora

El JH Mataró juga el dissabte (18 h) a
Sant Esteve de Palautordera buscant
la cinquena victòria consecutiva. La
temporada passada s'hi va guanyar per
25-28. En l'anterior derrota per 34-27.

Plata Est. Femen.
Lluita pel segon lloc
17a jornada (26/27 gener)
Mislata - Sant Joan Despí .................24-18
Elda - JH MATARÓ ............................30-26
Sant Quirze - Agustinos................... 27-22
Sant Vicenç - OAR Gràcia .............. 26-22
Lleidatana - Benidorm.......................20-31
Dominicos - Amposta .......................18-17
Puig d'en Valls - La Roca .................. 24-25

Classificació

Sant Quirze 32, Benidorm i Elda 26; Puig
d'en Valls 25, JH MATARÓ 20, Mislata
19; Sant Joan Despí 17, Amposta i La
Roca 16, St Vicenç 14; Dominicos 13, Ag.
Alicante 7; OAR Gràcia 5, Lleidatana 2.

Visita vicentina

El dissabte (18 h) el JH Mataró rep el
Sant Vicenç dels Horts un equip que
aquesta temporada està fluixet. A la 1a
volta es va guanyar allà per 23-28.

ALTRES RESULTATS

1a Cat. Fem.: JHM B - Santpedor 20-24.
2a Cat. Mas.: JHM B - Sant Martí C
28-23, Cornellà - Llavaneres 22-27. 3a
Cat. Mas.: Fornells - Llavaneres At.
26-21; Juv.Masc.: JHM - S.Est.Palaut.
18-38. Juv. Fem.: Garbí - JHM 21-27.
Lliga Cat. Cadet Mas.: JHM - S.Quirze
27-32. Lliga Cat. Inf. Fem.: Palautordera - JHM 17-23.
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Gran partit de Jaume Pujol. | jgn

L'equip groc-i-negre va tornar a
fer un bon final de partit
El Joventut va aconseguir una treballada victòria, que era la quarta consecutiva i el situa tercer en solitari.
Va controlar la primera part, amb
bones finalitzacions de Núñez, en
l'extrem, i Aguilera, en el pivot, afegint-s'hi al final els dos Bernats, Muñoz
i Bonamusa. Però, tot i això, al descans
el marcador estava en un ajustat 13-14.
De sortida a la segona part l'equip
local va fer un parcial de 4-0. Després
d'un temps mort la defensa mataronina es va centrar, Dani Torvisco va
estar molt bé sota pals i a poc a poc

24 HANDBOL POBLENOU
28 JOVENTUT MATARÓ
JOVENTUT MATARÓ: Dani Torvisco
i Quico Sola porters; Jan Bonamusa
(1), Oriol Vaqué, Jaume Pujol (9), Dani
Aguilera (5), Manel Núñez (7), Bernat
Muñoz (2), Bernat Bonamusa (3), Oriol
Prat (1), Sergi Fuster, Berenguer Chiva,
Max Ansón.
PARCIALS CADA 5': 0-1, 3-4, 6-7, 9-9,
10-12, 13-14 descans; 17-14, 18-17, 21-21,
23-23, 23-25, 24-28.

es va anar capgirant el marcador, amb
una gran segona part de Jaume Pujol,
que va fer 6 gols en aquest període,
dos d'ells en el tram final en el qual
el Joventut va fer un parcial de 0-3.

Cauen en una pista prestigiosa
30 ELDA PRESTIGIO
26 JH MATARÓ SYNERGIE
JH MATARÓ SYNERGIE: Lídia Bentkib,
Noemí Pérez, Laia Argelich porteres; Ona
Muñoz (6), Sara Ruiz (1), Isa Latorre, Zara
Verdugo (4), Clara Poo (3), Sandra Fargas
(5), Maria Murillo (2), Sara Muniesa,
Saray Romero (4), Alisa Forné (1).
PARCIALS CADA 5': 4-2, 6-6, 8-6, 9-7,
13-9, 17-14 descans; 20-17, 23-19, 26-20,
27-21, 29-25, 30-26.

El Joventut Synergie va patir el dissabte
a la tarda a Elda la segona derrota en
tota la lliga com a visitant, en una pista
de gran prestigi, ja que allà l'equip local
havia jugat la Copa d'Europa.
L'equip local va sortir fort (4-1 als 4
minuts) i, tot i que el Joventut va anar
equilibrant el partit, al descans encara

mantenia els tres gols d'avantatge (17-14),
en una primera part que havia estat de
clar domini dels atacs sobre les defenses.
A l'inici de la segona part la defensa
local va tancar files i el marcador es va
anar obrint fins a arribar als 7 gols de
diferència (26-19). En el tram final l'equip
groc-i-negre va fer un bon parcial per
maquillar una mica el marcador, però
sense poder optar mai a la victòria.
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FUTBOL

El Cirera empata en l'estrena
de Polo com entrenador

3a CATALANA
Molinos es veu atrapat
19a jornada (26/27 gener)
MATARONESA - Montsant .................. 7-1
Vilassar Dalt- CERDANYOLA ............. 2-0
PLA BOET - La Salut .............................. 1-2
Llavaneres - MOLINOS ........................2-2
CIRERA - Vilassar B .................................1-1
LA LLÀNTIA - Santvicentí. ....................1-1
Premià Dalt - Fun. Montgat ................ 3-0
Masnou At.- Lloreda ............................. 0-3
Arenys Mar - Cabrils ...............................3-1

Classificació
Repartiment de punts. | D. F.

Gran partit entre dos equips que aspiren a l’ascens, que va acabar amb
un empat just que de moment deixa
el Cirera en 6è lloc. L’equip ara dirigit
per José Maria Polo –l'exentrenador entre d'altres del CE Mataró– va
marcar a poc del descans gràcies a
un xut de Joel. A la represa el partit
va ser molt mogut i d’alta intensitat i
ja sobre el temps els vilassarencs van
acabar empatant.

1
1

LA LLÀNTIA
SANTVICENTÍ

LA LLÀNTIA: Joan, Yusupha (Hassan
72’), Andrada, Salvia, Paby (Díaz 72’),
Isma, Ibra, Said, Bilal, Sergio (Alexis 57’),
Guedes (Yakhouba 52’).
Gran partit ben jugat per ambdues
parts. L’equip llantienc va veure com
l'equip santvicentí, un equip de la
zona alta, li igualaven per dues vegades el seu avantatge aconseguit amb
dos gols de Said, el segon de penal.

1
2

PLA D'EN BOET
LA SALUT BADALONA

PLA D'EN BOET: Jairo, Valencia (Adam
60’), Mamadou, Charro, Carrasco, Javi,
Crespillo (Viera 78’), Badr (Matías 55’),
Cano (Adama 78’), Eric, Cortés (Joel 78’).
Una altra derrota de l’equip local que
només ha sumat un punt en les últimes 12 jornades. Es van avançar els
badalonins amb un gol ràpid. Charro
va empatar als pocs minuts de la segona part, però quan es buscava el
triomf l’equip visitant va sentenciar.
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UD CIRERA
VILASSAR MAR B

UD CIRERA: Toni, Isaac, Karamba,
Palau, Ximillo (Carlos F. 89’), Yustos, Cristian R. (Oliva 89’), Agus (Campaña 76’),
Izar, Joel (Albert G. 49’), Aleix (Juako 62’).

2
2

LLAVANERES
UD MOLINOS

UD MOLINOS: Dani, Carmona, Mamadou, Héctor (Roca 83’), Artero, Isra,
Bustos, Jorge, Toni Martín, Joan i Aitor
Moreno (Pereira 77’).
L’equip molinenc, que vestia de vermell, va aconseguir arribar al descans
amb un 0-2 gràcies a un xut creuat
de Toni Martín i d’un penal transformat per Bustos ja molt a prop del
descans. A la represa l’equip local va
sortir molt endollat i va posar setge a
la porteria visitant, fent molt bon joc i
va trobar premi amb dos gols de Toni
Juanmartí.

7
1

MOLINOS i Vilassar Dalt 41; Vilassar
B 40; Santvicentí 36; Arenys de Mar i
CIRERA 34; Llavaneres 31; Cabrils 28;
MATARONESA i Lloreda 27; Premià Dalt
26; LA LLÀNTIA 25; CERDANYOLA i La
Salut 20; Masnou At. i Fund. Montgat
16; PLA D'EN BOET 13; Montsant 8.
Gran partit al Camí del Mig
Aquest dissabte dia 2 a les 17 hores la
Mataronesa rep el Vilassar de Dalt, el
colíder, al Camí del Mig. El líder Molinos
el diumenge a les 12 h rep el Masnou
At. un equip de la zona baixa. Els altres
quatre equips juguen fora de casa.

4a CATALANA
El Tiana és el líder
17a jornada (26/27 gener)
MOLINOS B -MATARÓ ATH. ............. 4-4
JUVENTUS - JUVESPORT ......................3-1
Canet- ROCAFONDA ............................2-2
El Molinos B continua en tercer lloc amb
36 punts però ha perdut contacte amb
els dos primers, Tiana (44) i Calella (42).
Juventus és 4t amb 32 i els altres equips
mataronins estan a la zona baixa.
Aquest dissabte (17:15 h) hi ha derbi a
Rocafonda, on el Mataró Ath. rep el
Juventus.

MATARONESA
MONTSANT PEIRA

UD MATARONESA: Palomino, Guti,
Nogales, Manga (Espín 26’), Cobos (Joan
45’), Hidalgo, Sissoko, Beltran, Dembo,
Viladomiu (Moya 71’), Aitor (Vega 50’).
Exhibició arlequinada davant el cuer.
El partit estava totalment resolt al
descans amb un 5-0, amb dos gols de
Jordi Cobos i tres d’Aitor Rodríguez.
Aquest va completar després un pòquer i Joan Garcia va completar la
golejada.

2
0

VILASSAR DALT
CERDANYOLA AEiLL

CERDANYOLA AEiLL: Moreno, Àlex,
Raul, Mosquera (David 74’), Llop, Ricis,
Mas, Delgado, Carrasco, Ibra i Valle.
Tercera derrota seguida de l’equip
vermell que, tot i fer un bon partit, va
caure al camp d’un equip que, amb el
seu triomf, s’emparella en el lideratge
amb el Molinos. L’equip local es va
avançar ja dins de la segona part i va
sentenciar ja en temps afegit.
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FUTBOL

2a CATALANA
S'augmenta l'avantatge

Saben patir per guanyar a
Badalona en un camp complicat

19a jornada (26/27 gener)
Llefià - CE MATARÓ ...............................1-3
Besós BV - Mollet ....................................1-1
Europa B - Sant Andreu At. ..................1-0
SANT POL - Montcada..........................2-3
Molletense - Young Talent ...................1-0
Parc - Singuerlín .....................................3-2
Pubilla Casas - Valldoreix ......................1-1
Canyelles - Turó Peira ......................... 4-2
PREMIÀ DE MAR - Sarrià ......................1-1

Classificació

CE MATARÓ 47; Turó Peira 42; Montcada 38, Mollet i PREMIÀ 34; Llefià, Sarrià
i Molletense 29; Parc i Canyelles 24;
Valldoreix 23; SANT POL 21; Europa B 18;
Singuerlín i Sant Andreu At. i Besós BV
17, Young Talent 15; Pubilla Casas 14.

Repeteixen fora de casa

El CE Mataró repeteix fora de casa,
diumenge a les 12 hores. Visita el camp
del Mollet, un club històric contra el
que s'havia jugat als anys cinquanta a 3a
Divisió. L'última visita allà va ser la temporada 15-16 a 1a Catalana i el Mataró va
guanyar per 0-2. A la 1a volta a Mataró
també victòria groc-i-negra per 2-0.

LLIGA NAC. Juvenil
Retroben la victòria
El CE Mataró juvenil es va retrobar amb
la victòria en guanyar el Segre At. per
3-1. Continuen en 5è lloc i encara amb
aspiracions d'ascens. El dissabte juguen al
camp del Vilaseca (9è amb 8 punts menys
que el Mataró).

1a CATALANA Fem.
Jornada de descans
El CE Mataró no va jugar per retirada
del seu adversari. El diumenge a les 18:15
hores rep el Pradenc a Rocafonda.

1a CATALANA

Els dos equips a l'inici. | @CE_MATARO

El gol de la tranquil·litat no va
arribar fins al temps afegit
El CE Mataró havia recuperat el lideratge en solitari la setmana passada
i el diumenge passat va aconseguir
guanyar al difícil camp del Llefià i gràcies a l'ensopegada del Turó Peira augmenta l'avantatge sobre el segon fins
als 5 punts.
El partit va començar amb un
equip local molt intens i agressiu, i
amb l'equip groc-i-negre intentant
controlar la situació. Però el partit
es va anar animant. Morán va salvar
una bona ocasió local, després Uri la
va tenir a l'altra banda, però va xutar
per sobre del travesser. I als 22' el
Mataró va posar-se per davant en el
marcador en una rematada d'Isma a
la sortida d'una falta.
L'equip badaloní no es va desaminar
en el seu intent de doblegar el líder
i va empatar pocs minuts més tard, i
el partit va quedar ben obert per a la
segona part.

1
3

LLEFIÀ
CE MATARÓ

CE MATARÓ: Morán, Víctor Yustos
(Andoni 67'), Dani Prieto, Adrián Simón,
Isma, Sergi (Toni Muñoz 67'), Marc Pascual (Pedro 86'), Aitor, Aleix Cirera, Uri
(Ricky 67') i Kique.
GOLS: 22' ISMA (0-1); 31' Aznar (1-1); 51'
KIQUE de penal (1-2); 90' PEDRO (1-3).

A la represa el CE Mataró va sortir
amb empenta i Aleix Cirera va forçar
un penal que Kique Amador va transformar en el segon gol.
Altra vegada el Mataró va intentar
controlar el partit per tal de mantenir
el seu avantatge, però l'equip local va
anar posarnt setge a l'àrea local i semblava que podria arribar l'empat. Però
la defensa groc-i-negra va estar segura i en un contraatac Pedro Pareja va
sentenciar el partit amb el tercer gol.
Cal destacar el retorn de Ricky a
l'equip després de la seva estada a
l'estranger en aquest inici de temporada. Un bon reforç per suplir la baixa
de Guillem Creus.

La Foto

Gran partit el diumenge

El Vilassar va guanyar per 1-2 a Rubí i es
manté en el segon lloc a un sol punt del
Girona B. I el diumenge a les 12 h gran
partit a Vilassar amb la visita del líder.
L'Argentona va perdre per 1-0 al camp
del Sabadell Nord i és el penúltim classificat. Els argentonins repeteixen a fora al
camp de Can Vidalet.
Procés d'instal·lació de la nova gespa del Municipal del Centenari. | @CE_MATARO
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VARIS

El femení del CH Mataró recupera
bones sensacions a Cerdanyola

LLIGA NAC. Cat.Fem.
Continuen amb pas ferm
al capdavant del Grup 2
3a jornada (26 de gener)
Lloret - Jonquerenc ................................ 1-4
Sferic Terrassa - Vila-sana B................4-0
Cerdanyola B - CH MATARÓ ...............2-5
Noia - Barberà ..........................................5-1

Classificació Grup 2 Fase 2

MATARÓ 22; Jonquerenc 16; Lloret 15;
Cerdanyola B, Noia i Sferic Terrassa 12;
Vila-sana B 10; Barberà 1 punt.
Imatge d'arxiu de l'equip femení. | d.ferrer

Amb l'eliminatòria de repesca al
cap, la segona fase ha de servir
per seguir agafant confiança
El femení del CH Mataró segueix en el
bon camí per arribar en el seu millor
moment entre el març i l’abril, quan
arribaran els partits decisius de la temporada, amb les opcions d’entrar a la
lluita pel títol si es passa l’eliminatòria
de repesca. El passat cap de setmana
van superar al Cerdanyola B a domicili
per un clar 2-5.
L’equip d’Albert Bou tenia el partit
dominat abans del descans, ja que va
marxar al vestidor guanyant 0-3, i a la
represa tan sols va haver de mantenir
el control del joc per acabar guanyant
amb claredat. És una pista on la temporada passada s’hi va perdre per 7-2, en

2
5

CERDANYOLA CH B
CH MATARÓ

CH MATARÓ: Paula Lladó (p), Adriana
Chiva, Marta Soler, Laura Manzanares (1),
Anna Fontdeglòria, Aina Lleonart (3), Eva
Requena, Judith Milla (1), Marlena Rubio i
Ariadna Escalas (ps).

una de les dues derrotes de la primera
fase, o sigui que s’ha de valorar aquesta victòria contra un equip que també
està lluitant per entrar al play-oﬀ pel
títol de lliga. Ara les mataronines han
de mantenir-se al capdavant del grup
B, per tenir un enfrontament el més
favorable possible en l'eliminatòria per
decidir si accedeixen a la lluita pel títol. Sembla que no ha de ser difícil, i
l'alliberament de pressió ha de servir
per treballar l'equip i agafar confiança.

L'Iluro HC femení està en forma
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Divendres a les 21:45 el Mataró rep al
Lloret, a priori l'equip més fort amb el
que s'han d'enfrontar en aquesta segona fase, tot i que la setmana passada
van perdre a casa contra el Jonquerenc
de forma clara. La temporada passada
es van guanyar els dos partits contra
l'equip de La Selva, 4-3 a casa i 1-5 a la
seva pista.

OK LLIGA Plata Mas.
Jornada amb horari
unificat per tancar
la primera volta
13a jornada (2 de febrer a les 20h)
Barça B - Maçanet
Vilanova - Alpicat
Tordera - Sant Feliu
Palafrugell - Vilafranca
Manlleu - Arenys de Munt
Taradell - Liceo B
CH MATARÓ - Raspeig

Classificació

CH MATARÓ 30; Taradell 24; Palafrugell
i Liceo B 22; Vilanova 21; Manlleu 19;
Alpicat i Barça B 18; Maçanet 17; Arenys
de Munt 13; Vilafranca 12; Raspeig 10;
Tordera 7; Sant Feliu 5 punts.

El masculí de l’Iluro HC no
aixeca el cap, però les noies
aconsegueixen dos triomfs
L’equip masculí de l’Iluro HC va perdre per 3-1 al camp del Can Salas de
Terrassa. L’equip taronja continua a
la cua del seu grup de la 1a Catalana,
amb només 3 punts, i ja està encaminat a jugar la fase de descens. Aquest
diumenge dia 3 a les 12 hores rep el
Línia 22 HC de Terrassa al Municipal
d’Hockey en l’avantpenúltima jornada
de la primera fase. El rival és el penúltim classificat i es busca un triomf
que doni moral a l'equip per intentar
salvar la categoria.
L’equip femení va guanyar el

Reben el Lloret avui
divendres

Una plaça per a la Copa de la
Princesa en joc
Matadepera per 1-0 a casa i també el
Barcelona Stick per 0-2 a fora en partit
endarrerit. Amb aquests 6 punts se situen en tercer lloc amb 22 punts, a només
dos del líder que és el CD Terrassa, quan
queden 6 jornades per al final. Aquest
dissabte a la tarda juguen al camp de
l’Atlètic Terrassa, que és el penúltim
classificat, i per tant amb bones perspectives de seguir lluitant pel liderat.

El 16 i 17 de febrer es disputa la Copa a
A Coruña, amb el Mataró i el Taradell
classificats a part del Liceo B com
a amfitrió, i queda una plaça en joc
entre el Palafrugell i el Vilanova. Per la
seva banda el Mataró busca acabar la
primera volta imbatut rebent al Raspeig,
que està lluitant per evitar el descens.
L'últim enfrontament és de la temporada 2013-14, en el que els locals es van
imposar per 6-3.
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Tercera victòria consecutiva per
al Rugby Club Mataró

L'equip mataroní va superar els
Carboners de Terrassa i és 6è a
la 1a Catalana
El Rugby Club Mataró va obtenir el
tercer triomf consecutiu en la Lliga
de 1a Catalana en el partit disputat
el diumenge davant els Carboners
de Terrassa en un horari poc habitual (a les 14 hores) al Municipal del
Camí del Mig.
L'equip mataroní va encarrilar molt
bé el partit amb un assaig als 2 minuts, i als 20 minuts ja dominava per
22-0. Però una expulsió de 10 minuts

ETE 1559.indd 11

va permetre els egarencs reduir diferències abans del descans (22-5).
A la represa l'equip visitant va sortir
decidit a capgirar el marcador i van
ajustar-lo més (22-12). Un nou assaig
de Pablo de Cea el va tornar a ampliar fins el 27-12. Però una vegada més
l'equip blau i vermell va voler patir
fins al final i va permetre que l'equip
visitant acabés ajustant el marcador
fins un 27-24.
Van jugar pel Rugby Club Mataró:
Quiroga, Santiago Vargas, Pablo de
Cea, Valls, Amil, Roca, Rincón, Güell,
Ninci, Carlos García, Álvaro García,
Font, Pedro de Cea, Payerol, Cabrera,
com a quinze inicial, i com a reserves
Godoy, Duspara, Rubio, Mora, Rosales,
López, David García i Julián Vargas.
Amb els quatre punts aconseguits se
situen en el sisè lloc de la 1a Catalana
amb 14 punts, a 7 del líder que són els
Cocodrils de Cornellà, però ja tenen
a tir el tercer classificat, el Badalona,
que compta amb 18 punts, i que serà
el proper rival el dia 10 de febrer.

Prèvia...
VOLEIBOL.
Comença la segona fase
per al Club Voleibol
Mataró Caliu
L'equip femení del CV Mataró Caliu comença aquest dissabte a les 13:45 hores
a Sant Just Desvern la segona fase de
la lliga de 1a Catalana buscant el millor
lloc possible per intentar altra vegada
l’ascens a 1a Estatal.
Recordem que en la primera fase l’equip
mataroní ha acabat en segon lloc, per
darrere del GET Blume, igualat amb el
Barberà i aquests tres equips s’han classificat junt amb el 4t, el Vall d’Hebron,
per disputar la segona fase. S’afegeixen
els quatre primers de l’altre grup que
són Sant Just, CECELL Lleida, Vilassar
de Mar i L’Hospitalet. Seran 14 dures
jornades buscant la classificació.
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L'equip júnior de Club Tennis
Mataró campió de Catalunya

Va aconseguir el títol derrotant
el CT Barcino en una final molt
ajustada
Aquest diumenge passat 27 de gener
l'equip Júnior Masculí del Club Tennis
Mataró es va proclamar Campió de
Catalunya Júnior per Equips en la categoria or, que és la màxima, en derrotar a la final disputada a Mataró al CT
Barcino. Això suposa un gran èxit per a
la que ja és prestigiosa Escola de Tennis
del club mataroní.
El CT Mataró va vencer a vuitens
de final el CT Sant Cugat i a quarts
de final el CT Laietà. A la semifinal es

van imposar en una duríssima eliminatoria, resolta en els dobles, ni més
ni menys que al Reial Club de Tennis
Barcelona considerat el millor club a
nivell estatal.
En la final l'equip mataroní es va
enfrontar al CT Barcino en un altre
dur enfrontament que es va resoldre
també en els partits de dobles.
Els components de l'equip júnior del
Club Tennis Mataró són: Àlex Blanchar
(jugador n. 1), Pol Sànchez (n. 2), Óscar
Traviesa (n. 3), Àlex Rull (n. 4), Adrià
Pratdepàdua (n. 5) i Oliwer Wierzbicki
(n. 6). El capità és Manel Cabello.

Raquel Gonzàlez campiona de
Catalunya de marxa
La
mataronina
Raquel Gonzàlez
(FC Barcelona) es
va proclamar el passat diumenge campiona de Catalunya
de 20 km marxa en
ruta en la prova disputada a Badalona
en el decurs del 28è
Ciutat de Badalona
de Marxa. Va guanyar amb un temps
de 1:33.16, superant en més d’un minut
a Mar Juàrez del Manresa.
Per part del GA Lluïsos: Elisabet
Cortés va obtenir el títol en màster
F35, Natàlia Calvache (sub10), Asier
Hernàndez (sub12) i Iván Molina
(sub14) van obtenir la plata, i Laia
Venteo (sub14) i Carla Castellà (sub16)
el bronze.
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Vuit medalles en el Campionat
de Catalunya de pista coberta

Sabadell va acollir els Campionats
de Catalunya de pista coberta amb
molt bons resultats. A nivell absolut
cal destacar el bronze en triple salt
de Rosa M. Buscà (CA Laietània) amb
una gran marca de 12.49 m. També va
quedar en tercer lloc Aina Rabadan
(FCB) en salt d’alçada amb 1,66 m.
En la categoria masculina el laietanenc Marc Garcia va guanyar el
bronze en llargada amb 6,99 m i es va
proclamar campió sub23. També va
guanyar el títol sub23 la mataronina
Sara Dorda (AA Catalunya) en 400 m
amb un temps de 57.66, quedant 6a
absoluta. Biel Mayans (GA Lluïsos)
va guanyar la plata sub23 en 400 m
amb 49.32, quedant 5è absolut. Martí
Varela (CAL) també segon en pes amb
12.15 m i 5è absolut. La collita de medalles la completa Andrea Martínez
(CAL) que va quedar 3a sub23 en 60 m
tanques amb 10.34.

Últim minut...
GIMNÀSTICA.
Bona actuació del CG
Mataró a Gràcia
El passat dissabte 26 de gener es va
celebrar la 21a edició del Trofeu Internacional Vila de Gràcia de gimnàstica
artística, una cita consolidada al
calendari d'aquest esport des del 1996 i
que per primera vegada es va disputar
en les categories masculina i femenina.
El CG Mataró va ser convidat en la disciplina d'artística masculina i hi va participar amb en Bernat Calvo (2005) i amb
en Pol Teruel (2007). Els dos gimnastes
maresmencs van presentar elements
d'alta dificultat en un esdeveniment de
caràcter internacional.

DUATLÓ. El CN Mataró
al Duatló de Granolers
Després de la "ressaca" de la Duatló de
Mataró, el CN Mataró només va poder
tenir 3 nois i 1 noia al 9è Duatló de Granollers. En un dia molt dolent a nivell
climatològic, els més destacats van ser
Aida Fàbrega 10a amb 1:05.52, i Albert
Ruz, que va ser 11è en categoria masculina amb 56:12. Oriol Bruguera va quedar
el 42è amb 59:06. José Luis Cano es va
lesionar en un bessó i no va acabar. La
pròxima competició és aquest diumenge 3 de Febrer al duatló per equips del
Prat, campionat de Clubs.

ATLETISME.
Rècord català sub18 per a
Marina Martínez
L’atleta laietanenca Marina Martínez
va batre el passat 18 de gener el rècord
català sub18 de 1500 m en el Gran Premi
de València. Va quedar en 7è lloc absolut amb un temps de 4:34.60.

KARATE.
Medalles del Dojo
Cervantes a l'Open de
Cervelló
El passat dissabte es va celebrar l'Open
Kyrus de Cervelló, on el Dojo Cervantes
hi va portar 8 participants que van
aconseguir un total de 6 medalles: 1 d'or,
1 de plata i tres de bronze.
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

GREEN BOOK

BAJO EL MISMO TECHO

DRAGON BALL SUPER:
BROLY

La peripècia que han de viure junts un
reconegut pianista afroamericà i el seu
nou xòfer, seguint les indicacions d'una
guia que els marca les rutes i parades
segures en uns Estats Units on el racisme i la violència són ben latents.
Direcció: Peter Farrelly
Intèrprets: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Iqbal Theba, Linda Cardellini.
130 min

Una parella de casats es divorcia i fins
aquí tot és ben normal. No ho és tant
que per falta de recursos i de poderse vendre casa seva acabin no podent
marxar de casa i, per tant, segueixin
compartint llar en la nova situació.
Direcció: Juana Macías
Intèrprets: Silvia Abril, Jordi Sánchez,
Álvaro Cervantes, Sergio Torrico.
97 min

Una altra vegada l'heroi més estimat, en
Goku, ha de salvar la terra. Nova història
en la que els rivals seran un superguerrer del que en desconeixíem l'existència
i el retorn més ferotge d'un enemic clàssic com és en Freezer. Els ingredients de
sempre per a una garantia d'èxit.
Direcció: Tatsuya Nagamine.
Intèrprets: Animació.
100 min

TODOS A UNA

VERANO DEL 84

MUG

Un entrenador que no vol perdre el sou
ni la subvenció forma un equip de falsos
discapacitats mentals per competir als
Jocs de Sidney. Un cop a la competició,
es contraposa el cinisme dels jugadors
fraudulents amb l'esperit de la resta.
Direcció: Vianney Lebasque
Intèrprets: Ahmed Sylla, Olivier Barthelemy, Jean-Pierre Darroussin.
94 min

Un teòric de les conspiracions comença
a sospitar que el seu veí, policia de
professió, podria ser l'assassí en sèrie
del que parlen les notícies. Ho voldrà
investigar i, òbviament, aquest no serà
un camí fàcil sinó molt perillós.
Direcció: A.Whissell Y. Whissell
Intèrprets: Graham Verchere, Judah
Lewis, Caleb Emery, C Gruter-Andrew.
105 min

La història d'un treballador polonès, seguidor del grup Metallica, que treballa i
queda malferit en una obra de construcció d'un gran Jesucrist pel seu poble.
Confiaran la reconstrucció de la seva
cara a Déu. I no resulta bé, l'operació.
Direcció: Malgorzata Szumowska
Intèrprets: Mateusz Kosciukiewicz,
Agnieszka Podsiadlik, Malgorzata Gorol.
91min
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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

Bajo el mismo techo

Bajo el mismo techo

15:45 18:30 20:30 22:40

Green Book 12:10 16:15 19:00 21:45 00:30[ds.-dg. VOSE] 12:20

Green Book

16:00 17:40 20:10 22:30

Dragon Ball

Dragon Ball: Súper Broly

12:10 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00

[Cat.] 12:15 16:00 18:15

[dv.+dc.] 20:00

Creed II, la leyenda de Rocky 12:00 16:00 18:45 20:10 00:30
[exc. dt.] 21:45

[dt. VOSE] 21:45

[En català] 16:30 18:30

Familia al instante

16:00 18:25

Creed II, la leyenda de Rocky

16:00 17:30 20:00 22:30

The old man and the gun
[dl.-dj.] 18:05

16:00 01:00 [exc. dj.] 20:40
[exc. dt.] 22:50
[dt. VOSE] 22:50

Familia al instante

19:00 21:45 00:45

Favorita19:15 00:30 [dl.+dj.] 16:30 [exc. dt.] 22:00 [dt. VOSE] 22:00
Glass
[exc. dj.] 18:00

12:00 16:15 19:00 00:15
[exc. dt.] 21:40
[dt. VOSE] 21:40

Gente que viene y bah
[dl.-dc.] 15:50

Uno más en la familia

[exc. dj.] 22:45 01:00
[dj.] 16:30 22:30

Los Lunnis y el libro mágico

[dv.+dl.-dj.] 17:40 20:10

La favorita

18:10 20:25 22:40 [dv.+dl.-dj.] 18:00 20:15 22:30

Glass

17:45 20:10 22:40

Gente que viene y bah

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

15:45

[dv.+dl.-dj.] 17:40

16:30

[dv.+dl.-dj.] 19:25

El vicio del poder

22:40

Aquaman
Spider-Man: un nuevo universo

[dv.-dg.] 12:15 16:00

Superlópez

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

19:30 22:00

[dv.+dl.-dj.] 22:10

Bohemian Rhapsody

El vicio...00:01 [exc. dt.] 21:15 [exc. ds.-dg.] 17:00 [dt. VOSE] 21:15

Cinema Foment

12:00 16:00 22:00

Spider-Man: un nuevo universo
El regreso de Mary Poppins
Ralph rompe internet
Bohemian Rhapsody
Eliminado: Dark Web

Tot Cinemes 1854 bo.indd 4

22:30
18:15

[dl.-dj.] 19:00
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[dl.-dj.] 16:20

El reino

18:00 (3, 4 feb.)

Una receta familiar

20:15 (3, 4 feb.)

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

[dv.-dg.] 12:15 16:30 18:50
19:05 22:00 00:25 [dl.-dj.] 16:15
01:00

20:25
15:45

Astérix, el secreto de la poción... [dv.-dg.] 12:15 16:30 18:05
Aquaman

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

20:40 22:40

Astérix, el secreto de...

[exc. dv.+dc.] 20:25

12:15 16:10

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

El gran baño

00:50

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

El amor menos pensado 20:00 (2 feb.)

16:00 19:00 (3 feb.)
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quin any es va estrenar a
Catalunya Bola de Drac?

"Tota la meva vida és aquí"
Joan Pera recull amb gran emoció el Gaudí d'Honor
L'actor Joan Pera va recollir diumenge el Premi Gaudí d’HonorMiquel Porter 2019, màxim reconeixement del cinema català, de
les mans de Mercè Sampietro, distingida en l'edició anterior. "Tota
la meva vida és aquí. M'ha tocat
el premi més gros que em podia
tocar", va dir Pera amb llàgrimes
als ulls. L'alter ego de Woody Allen
i Rowan Atkinson va fer una defensa aferrissada del doblatge, una
indústria que es mereix el "nostre
respecte i també és cinema". Pera
va ser homenatjat per una cançó
interpretada per Elena Tarrats.
L'actor va destacar algunes fites
dels seus 70 anys de trajectòria tant
en el cinema com el teatre, amb
sèries de televisió com 'Doctor
Caparrós, medicina general' i

Tot Cinemes 1854 bo.indd 5

'Doctor Caparrós, metge de poble',
que protagonitzava Joan Capri,
"aquell doctor que va ser inoblidable". Va voler dedicar el premi,
a més de la seva família, a tota la
seva generació d'actors i actrius,
que han "lluitat en moments més
precaris que els d'ara", tot i que
"els d'ara no són gens fàcils", va
lamentar. Pera va finalitzar reclamant un cinema "lliure i sense
imposicions".
Els onzens Premis Gaudí van
coronar les pel·lícules 'Entre dos
aguas' d'Isaki Lacuesta i l'òpera
prima de Celia Rico 'Viaje al cuarto de una madre'. 'Les distàncies',
d'Elena Trapé va guanyar el premi
a Millor pel·lícula i 'El fotógrafo de Mauthausen' va endur-se
guardons més tècnics. | Redacció

entra i respon a:
entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema
Resposta del núm. 1852
"Navidad con los Lunnis"
Guanyadors:
• Jordi Costa Fornaguera
• Pere López Sánchez

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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Metropolis
Brasserie
Restaurants: Jordi Gomà

Després d’obrir amb èxit el Metrópolis Bistró
al barri de Cerdanyola fa cinc anys, la Carla i
en Toni han decidit obrir un nou local ampliant la seva oferta gastronòmica, oferint com
a especialitat les carns a la brasa, sent fidels a
l’origen uruguaià de la xef. Tot i això a la seva
carta i als menús hi trobem cuina mediterrània i tocs internacionals, amb plats que els
agraden d’altres indrets, per plasmar la seva
passió per viatjar i conèixer noves cultures.
Totes les elaboracions que surten de la seva
cuina són casolanes, des de les especialitats
uruguaianes a les pizzes, passant per les hamburgueses, les empanades o la picada dominicana, fins a les postres com la “chaja”
–típic d’Uruguai amb nata, préssec, dolç de
llet i merenga– o les natilles de taronja, molt
populars.

Tot a taula 1,2 reportatge brasserie.indd 2
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Cuina mediterrània
amb ADN d'Uruguai
Doble menú molt a l'abast
Entre setmana tenen un menú econòmic a una relació qualitat-preu molt interessant per tan sols 7,90
euros –amb quatre primers com l’amanida d’espinacs amb formatge de cabra, la paella, la fideuada
o un plat de cullera, i quatre segons amb dues opcions de carn i dues de peix– i un menú executiu a
un preu no menys atractiu de 10,90 euros –amb els
mateixos primers, però amb uns altres segons que
poden ser entrecot, peix a la brasa o secret ibèric,
entre d’altres–. El menú de cap de setmana i festius
puja només fins als 11,90, i també ofereixen menús
especialment dissenyats per qualsevol tipus d’esdeveniment o festa, adaptant-se a totes les butxaques,
amb un aforament de fins a 80 persones. Aquest cap
de setmana comença el menú de calçotada, amb
graellada de carn de segon, a un preu de 23 euros.

Especialitat de
la casa
La brasa: No només de carns com el “vacío” o
l’entranya –dos dels millors talls de la vedella–,
sinó també pop o orada, per exemple,
així com graellades de verdures i de
carn variada. Tots els plats de brasa
venen acompanyats amb patata al caliu i amanida.
Les cerveses: Tenen una bona oferta
de cerveses, amb 20 referències diferents, també d’importació, i cada
mes amb una especial que va canviant. Per a les carns recomanen la
Maestra Dunkel de Mahou, una “lager” fosca que hi marida molt bé.
Dies de futbol: Els dies de partit hi
ha ofertes especials tant d’entrepans
com de pizzes, amb promoció de
la cervesa del mes.

Metropolis Brasserie
C/ Llauder, 99, Mataró.
633 789 852
Horari: Horari: dilluns i dimarts de 10h a 22:30h;
dimecres de 10h a 16h; dijous de 10h a 22h;
divendres i dissabtes d'11h a 00h
i diumenge de 11h a 16h.

Tot a taula 1,2 reportatge brasserie.indd 3
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Què en sabem del nou projecte
de Ferran Adrià?
El creador del Bulli dona
nous detalls sobre el
projecte ElBulli1846
Cuina: Redacció

Ferran Adrià ha presentat al
Madrid Fusión el seu projecte
ElBulli1846, un laboratori d'innovació i experimentació gastronòmica amb 1.500 metres quadrats
d'exposició interior i més de 3.000
exteriors. L'equipament, que s'està
aixecant a la Cala Montjoi de Roses,
manté la cuina i el menjador –renovats– però no tornarà a ser el
restaurant que era. “El Bulli no
torna perquè El Bulli no ha marxat
mai”, va dir el xef durant la seva
conferència.
En aquest sentit, va explicar que
hi haurà diverses convocatòries
cada any per seleccionar equips
que faran investigació des de les
instal·lacions. “Hi menjarà gent i
crearem plats però no estarà obert
al públic com abans”, insisteix.
Adrià també va anunciar que l'1 de
maig es posarà en marxa un web
on es podrà accedir a LABulligrafia.
El projecte comptarà amb 90.000
objectes escanejats que integraran l'arxiu museu que obrirà a
Barcelona l'any 2022.

Ni un restaurant
ni una universitat
“Ni serà un restaurant ni una universitat sinó un laboratori expositiu”, va assegurar Adrià durant
la seva presentació a Madrid. El
xef va explicar que el projecte de
Cala Montjoi, que s'ha hagut de
reformar en diverses ocasions, ha

Tot a taula 3,4 adri+a + recepta.indd 1

conservat el menjador i la cuina de
l'antic restaurant però que s'han
renovat. Va voler deixar clar, però,
que no tornarà a ser un restaurant
pròpiament dit, tot i que s'hi menjarà i es crearan plats.

n
El millor cuiner del mó
obrirà l'1 de maig un
de
web amb el contingut
muiu
arx
LABulligraﬁa, un
es
seu amb 90.000 object
escanejats

Teoria de la cuina
Al nou web que va anunciar, també hi haurà un apartat anomenat Sapiens, on desenvoluparà la
'Teoria de la Cuina' i on s'abordarà
la innovació que va representar

El Bulli per a la gastronomia, i
ElBulliDNA, una plataforma de
continguts on es podrà accedir
entre d'altres coses a les receptes
de l'antic restaurant.

30/01/2019 13:20
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EL CONSELL DE

Mans suaus i hidratades
El més pràctic és tenir sempre a mà una crema
(a més de la que guardes al bany, tingues-ne una
altra al calaix de la feina o a la bossa) i posar-te-la
abans de sortir de casa, després de rentar-te les
mans, abans de ficar-te al llit i sempre que les notis
seques.
Tria’n una de cosmètica natural formulada amb
ingredients vegetals d’origen ecològic i sense derivats del petroli, que les protegeixi i nodreixi restablint l’equilibri hidrolipídic dèrmic.

MANS SUAUS I HIDRATADES
Amb el fred, les mans es deshidraten i ressequen amb facilitat. A més de cremes que les nodreixin, protegeixin i suavitzin sense deixar-les
greixoses, necessiten algunes cures extra.
Diuen que es pot saber l’edat aproximada d’una
persona observant les seves mans. Això és
perquè la pell del dors és extremadament fina i
tendeix a ressecar-se perquè les glàndules sebàcies són molt escasses. Com a conseqüència,
el seu mantell hidrolipídic és feble i es ressent
amb les rentades, el fred, les calefaccions, el
sol, els frecs… Així mateix, com que retenen
menys aigua i tenen menys col·lagen, la seva
capacitat d’autoreparar-se és limitada i d’aquí
la necessitat de cuidar-les cada dia i protegir-les de les agressions externes.

Consell patrocinat per:

Alguns dels actius més beneficiosos són la mantega de karité, l’extracte de baies de goji i la nou de
Brasil, que hidraten en profunditat. També són molt
efectius els olis vegetals: l’oli de llavor de camèlia forma una pel·lícula protectora sobre la pell i la
suavitza; el d’oliva és perfecte per tractar asprors,
vermellors i clivelles, i els de macadàmia, jojoba,
gira-sol i onagra nodreixen i calmen les irritacions.
Tots penetren ràpidament a la pell sense greixar-la
i deixen una agradable sensació de suavitat.

Exfoliació setmanal
Barreja una cullerada sopera d’oli d’oliva o d’ametlles amb una cullerada petita de sucre morè, frega
les mans uns segons per eliminar les cèl·lules mortes i esbandeix-les bé.

Cura nocturna
Per prevenir o curar les clivelles, abans de ficar-te
al llit posa’t una capa gruixuda de crema i dorm
amb uns guants de cotó. També pots utilitzar oli
d’ametlles o d’oliva, i si tens taques, afegeix-hi una
mica d’oli de rosa mosqueta.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

L'App recomanada

PAPRIKA
Què passa si no estem segurs de tots els ingredients d'una recepta? O si som persones humanes i és lògic que dubtem? No patiu. Aquesta
aplicació ens anirà de perles. Amb Paprika
no cal preocupar-se mes per això! Tinguem
mala memòria o siguem aficionats a la cuina
ens vindrà de luxe. Un directori complet de
receptes, amb els passos, ingredients, temps
de cuinat i molt més!

Tot a taula 3,4 adri+a + recepta.indd 2
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CONCURS

criscooks_personalchef

#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

"Salmó marinat amb remolatxa, cruixent
de la seva pell, sal salish i tonkatsu"

espe_castan_garreta

krisnacher

guanya
el premi de
seis sentidos
"Fet a casa"

Tot a taula Instagram 1854.indd 2

guanya
el premi de
kinetic

guanya
el premi de
CA LA CECI
"La collita de l'any"
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sugarbibigf

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

guanya
el premi de
TUBAU
"Búlgars sense gluten"

move_the_cook_cook

guanya
el premi
METROPOLIS
"Bunyols de bacallà amb all i oli d'all negre"

Tot a taula Instagram 1854.indd 3
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Ciutat

Bany de masses socialista
per a David Bote

Denuncien un cas
d’abandonament i
maltractament animal

El PSC reuneix 500 persones al Tecnocampus
en la proclamació de l'alcaldable

SOS Animals Maresme
demana que s'actui

David Bote i el PSC van llançar
la campanya electoral omplint
el Foyer del Tecnocampus en la
visita de la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo i el líder del
partit a Catalunya, Miquel Iceta.
Oficialment era la proclamació
com alcaldable de Bote però a l’hora de la veritat va ser l’inici de les
proclames i també els dards cap
als rivals.
Bote va va llençar el seu primer
dard de precampanya a la candidata del PDeCAT i vicepresidenta
del partit, Míriam Nogueras, per
exigir-li que aprovi els pressupostos de l’Estat: “Tenim a Mataró una
candidata que també és diputada
al Congrés i no entenc com no vol

6
L'objectiu del PSC és tornar a guanyar les eleccions i superar el seu actual
registre de sis regidors al
Ple municipal

votar a favor que pugin les pensions als més de 28.000 pensionistes
que té aquesta ciutat. ¿De veritat
Míriam no votaràs a favor d'aquest
augment?”, va etzibar Bote en un
acte al TecnoCampus que va reunirt mig miler de persones.

Comerç, desenvolupament
econòmic i seguretat
L'alcalde va aprofitar l'acte per
destacar alguns dels punts del
seu programa electoral, que tindran com a grans eixos l'aposta
pel TecnoCampus; l'ampliació del
Mataró Parc i buscar una sortida
al model comercial del centre de
la ciutat després de les sentències
del Corte Inglés; la revitalització
pel front marítim i l'aposta per la
Formació Professional i l'ocupació. Bote també va prometre més
seguretat i “més policies més a
prop de la gent” en un moment en
que la seguretat en alguns barris
de la ciutat han quedat en entredit
per l'augment de robatoris, petita
delinqüència i alguns successos
de major gravetat. | Redacció -ACN

Iceta, Calvo i Bote, en unmoment de l'acte del PSC al Tecnocampus

Tot ciutat bote + gos.indd 2

Cedida

L'estat del pati i el gos

Cedida

SOS Animals Maresme, entitat
animalista, fa fer públic un nou cas
d’abandonament i maltractament
animal a Mataró. Concretament
denuncien que fa més d’un mes
que en un habitatge del carrer
Capellanets de Cerdanyola hi ha
“un cas de maltracte, abandonament i incompliment de l’ordenança sobre la tinença d’animals
de la ciutat de Mataró”, denuncien
en un comunicat.
SOS Animals Maresme exigeix
a l’Ajuntament que “incauti de
forma immediata els animals i així
obrir les sancions corresponents
als seus responsables”.

Denúncia plausible
L’entitat assegura que estudia legalment la situació: “Si el consistori no fa cas, ens veurem amb
l’obligació de denunciar-los per
incompliment de l’ordenança en
vigor”. | Redacció
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El promotor del macroprostíbul recorre al TSJC

El promotor del macroprostíbul, en una visita al solar

Arxiu

Insisteix que la llicència d'activitats vigent està "necessàriament vinculada"
a poder construir el bordell
Societat: Redacció - ACN

El promotor del macroprostíbul
de Mataró, Josep Maria Colomer
Ribot, ha presentat un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) contra la sentència del jutjat contenciós administratiu número 10 de Barcelona
que li denega la llicència d'obres
per poder construir el bordell.
Segons ha pogut saber l'ACN,
Colomer insisteix que la llicència
d'activitats que està vigent, segons
va reconèixer el mateix TSJC, està

“necessàriament vinculada” a la
llicència d'obres que Ajuntament
i jutjats li neguen. El promotor del
bordell al·lega que si ara hagués
de demanar una nova llicència
d'obres, això l'obligaria a tornar
a demanar també la d'activitats
i “suposaria de facto deixar sense
efecte la sentència del TSJC” de
novembre de 2017 que declara vigent la llicència d'activitats actual.

Afer reobert
L'Ajuntament de Mataró ja havia
donat quasi per tancat l'afer del

El TSJC torna a tenir la paraula
per un litigi que ja dura 10 anys
Ara serà el TSJC qui arran del recurs de Colomer torni a analitzar la discussió jurídica entre les parts, que s'arrossega des
de fa una dècada. El conflicte va sorgir el 2010 quan es van fer
públiques les intencions de Colomer Ribot de construir un gran
complex de la prostitució al polígon Les Hortes de la capital
del Maresme, a tocar de la zona d'oci nocturn.
Hi havia projectat un local amb 54 habitacions de diferents
tipologies, algunes de les quals amb jacuzzi inclòs, i dues sales
de ball –una per a clients VIP– de més de 1.000 metres quadrats.
El negoci portaria el nom de 'Chocolate Night Club' i l'edifici
inclouria un soterrani amb un aparcament amb capacitat per
a 30 vehicles.

Tot ciutat macroprostibul.indd 2

macroprostíbul i la darrera sentència del contenciós que negava
al promotor la llicència d'obres
que reclama es va celebrar com
una “victòria”.
El litigi, però, continua ara després que l'empresari hagi recorregut la decisió del jutjat número
10 de Barcelona davant el TSJC.

Mateixos arguments
L'argumentació del promotor del
bordell és la mateixa que fa un any
i mig, quan el novembre de 2017
el mateix TSJC li va donar la raó i
va considerar que la llicència d'activitats que havia obtingut anys
enrere era plenament vigent. Si té
aquesta llicència, assegura, ha de
tenir necessàriament una llicència d'obres que li permeti aixecar
l'edifici. Per contra els serveis jurídics de l'Ajuntament argumenten que aquesta llicència d'obres,
que en el seu dia va tenir, està ja
caducada. A més el contenciós administratiu li recorda al promotor
del macroprostíbul que una i altra
llicència no es poden relacionar
perquè l'antiga llicència d'obres
servia només per fer un “edifici
industrial”.
De nou, l'operació, torna al terreny judicial.
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El Foment salva el Cicle de Música Clàssica
Per motius aliens a l'organització, enguany no es podran fer concerts de música en viu
a l'espai del Foment, fet que ha obligat a buscar espais alternatius
Música: Anna Galdon

Per motius aliens al Foment Mataroní, aquest 2019
alguns dels concerts programats pel Cicle de Música
Clàssica hauran de trobar un espai alternatiu. Així ho
ha lamentat Antoni Vilà, programador del Foment,
durant la presentació de la temporada, organitzada
conjuntament amb la Direcció de Cultura.
Vilà ha aprofitat l'avinentesa per agrair a les entitats de la ciutat la predisposició que han mostrat
a l'hora de cedir els seus espais perquè tots els concerts es puguin celebrar. Gràcies a aquests canvis,
apunta Vilà, la programació es podrà portar a terme
“sense gaires variants en comparació a les anteriors”.
Així, els concerts programats, adreçats al gran públic, es podran veure tant a la Sala petita del Foment
com al Teatre Monumental o a l’Escola Maristes
Valldemia.

Catorze concerts
En total hi ha programats catorze espectacles de diferents estils musicals. El programa està dividit en tres
grans blocs: el XVII Cicle de Concerts Simfònics, el XIV
Cicle de Concerts de Cambra i el XV Cicle de Sarsuela.

Tot Cultura Ob Foment.indd 1

Destaquen els dos concerts de l'Orquestra de
Mataró i els de l'Orquestra de Terrassa i l'Aula Lírica,
la representació de La Traviata de Verdi, l'òpera
Maruixa o el concert de cambra d'Arcattia. Altres
noms propis són els del Quintet +1, Bassal & Piqué,
Mireia Pintó, Jaume Torrent, Susanna Crespo o
Vladislav Bronevetzkt.

Antoni Vilà

"La programació es
portarà a terme sense variants respecte
edicions anteriors"
Venda d'entrades
Les entrades es poden comprar al Foment, a la
Direcció de Cultura, així com a les respectives pàgines web. També hi ha abonaments pel cicle de sarsuela (adquiribles al Foment) i descomptes per als
socis del Foment, el Club Tr3sC, Òmnium, jubilats,
abonats al Teatre Monumental, Carnet Jove, Carnet
Blau i persones amb mobilitat reduïda.
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Aposta pel teatre més trencador

El programa aposta per transgredir el llenguatge teatral més convencional

Cedida

La iniciativa Noves Escenes arriba a Mataró amb dos actes en tres dies,
la 'Conferència Espectacular' de David Espinosa i 'Raphaëlle'
Teatre: Redacció

El Centre d'Arts Escèniques Can
Gassol i el Teatre Monumental de
Mataró programaran aquesta temporada obres de noves escenes que
trenquen amb les regles del teatre
més convencional. Es tracta dels
espectacles teatrals Raphaëlle de
la companyia La Conquesta del Pol
Sud i Birdie de l'Agrupación Señor
Serrano. També s'hi representarà
l'espectacle divulgatiu Conferència
Espectacular, de David Espinosa

on s'explica què són les noves escenes i què ha impulsat el sorgiment dels formats teatrals més
innovadors tant a Catalunya com
a la resta d'Europa.
Aquestes obres es programen en
el marc del projecte Noves Escenes
de la Xarxa Transversal que busca apropar al públic d'arreu de
Catalunya els espectacles teatrals
més experimentals que s'estan realitzant en territori català.
La iniciativa Noves Escenes, nom
amb el qual es coneix també el

teatre innovador i més experimental, és un dels projectes del
Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals. L'objectiu del
projecte és crear una oferta cultural
innovadora i convidar al públic a
descobrir els formats més experimentals de l'escena catalana.
D'aquesta manera, es busca normalitzar la presència del teatre
contemporani arreu del país i no
només a Barcelona, on fins ara es
concentra la major part de l'oferta
d'aquest tipus d'espectacles.

'Conferència
espectacular'

'Raphaëlle'

L'artista David Espinosa ofereix un recorregut audiovisual per la història del teatre no
convencional a Catalunya i la resta d'Europa a través de les seves pròpies vivències.
Conferència Espectacular es converteix, doncs,
en una particular classe magistral sobre les arts
escèniques multidisciplinàries, combinant la
paraula amb la manipulació d'objectes, l'acció
coreogràfica i el teatre d'ombres.

Raphaëlle, de la companyia La Conquesta del
Pol Sud, es basa en l’experiència real de canvi
de gènere de Raphaëlle Pérez. L'obra, protagonitzada per aquesta dona trans, ens parla
del seu recorregut vital marcat per la lluita
per la identitat, el trencament dels motlles i
l'autoafirmació. La seva lluita individual obliga
a l'espectador a replantejar-se convencions,
referents i models de la societat en la qual vivim.

Conferència Espectacular es podrà veure
a Can Gassol el dimecres 6 de febrer

Raphaëlle es podrà veure al Teatre Monumental
de Mataró el dissabte 9 de febrer
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Operació per rejovenir la Missa de les Santes

Els cantaires de la Missa de les Santes, en una imatge d'arxiu

D.Ferrer

Un concert amb nous arranjaments d'Ivó Oller per a sis fragments de la peça musical
ha de servir per captar joves estudiants de música per al cor de cantaires
Música: Cugat Comas

La Missa de les Santes, la peça
quasi operística que amb permís
especial vaticà s'interpreta cada
27 de juliol a Santa Maria des del
1848 busca rejovenir el seu cor
popular de cantaires. De la necessitat d'una renovació i d'involucrar-hi el jovent se n'ha parlat
durant anys però ara, per primera
vegada, és la pròpia Administració
de les Santes –entitat encarregada
de tota la interpretació– i la terna
vigent de directors els que s'han
posat mans a la feina i juntament
amb Ivó Oller han proposat la primera acció concreta per insuflar
aire fresc i aconseguir nous cantaires, més joves.
El projecte és prou trencador i
sorprenent: es tracta de l'elaboració de sis peces de la Missa amb
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nous arranjaments en clau jazz
i música moderna que Oller ha
fet a partir de la partitura original
amb l'objectiu d'un concert a finals d'abril d'aquesta "nova Missa"
amb estudiants de les diferents escoles de música de la ciutat i que
un cop passat el concert, aquest
jovent acabi per nodrir el cor de
cantaires de la Missa.

Inspiració amb Cervera
Ni els directors ni l'Administració s'han inventat la sopa d'all.
Aquesta fórmula de fer uns arranjaments en clau moderna d'una peça
de naturalesa atàvica com la Missa
és importada de les Completes de
Cervera. Francesc Cortés, un dels
directors, explica que “una tradició acusa negativament el pas del
temps si no es va conreant i ara
intentem que l'arrelament de la

Missa es mantingui entre el jovent”.
L'operació compta amb el beneplàcit dels tres directors: el citat
Cortés, Lluís Carné i Jordi Lluch.
Precisament Lluch – que la dirigirà
aquest any– saluda el nou projecte
i assegura que “aquest concert té
dos objectius, donar a conèixer la
Missa que és una música no prou
divulgada per molta gent de música encara a Mataró i a la vegada proporcionar-li un vestit nou”.
L'única condició que els directors van posar a Oller és que les
parts vocals dels sis fragments de
Missa que es treballaran es respectessin. Així esperen que joves atrets
per la modernitat del nou arranjament –que s'interpretarà amb un
combo, en directe– després facin
fàcil el salt a la interpretació de la
Missa, si més no d'aquests fragments que ja coneixeran.
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"Fer-la més atractiva"
Tota l'operació parteix del treball
ja fet per Oller, que ha preparat
material de treball per les quatre
cordes de la coral de manera que
qui s'inscrigui al projecte –que
compta amb el suport de tota la
comunitat educativa musical de
la ciutat– tindrà tot de facilitats
per prendre part dels dos assajos
i el concert final de projecte. Oller,
músic habitual de l'orquestra de la
Missa, explica que “el repte ha estat

no modificar rítmicament les veus
i canviar els arranjaments per fer
un material prou audible perquè
es pugui treballar amb ell”. En la
presentació del projecte es va poder escoltar un dels nous fragments
de la Missa, de resultat realment
sorprenent.
Expliquen des de l'Administració i els mateixos directors que
aquesta és una de les apostes per
“fer més atractiva la Missa com a
peça i la seva interpretació com a

Ivó Oller, Jordi Lluch i Francesc Cortés van presentar el nou projecte
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patrimoni”. En aquest sentit, expliquen, hi ha una preocupació comuna per assegurar el futur d'aquesta
tradició singular mataronina que
passa, asseguren, perquè el cor es
rejoveneixi i, així, la qualitat de la
interpretació no minvi.
En aquest projecte hi van començar a treballar fa més d'un any com
una aposta per "cuidar" la Missa.
Temps enrere, des dels mateixos
cantaires, també es van demanar
mesures per garantir la tradició.

Cugat Comas
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AMB EMPENTA
Les millors dades d'atur des del 2007
Segons dades de l'Observatori del Mercat de Treball de Mataró,
la taxa d'atur registral se situa en el 14%
Economia: Redacció

Mataró ha tancat el 2018 amb
la xifra de persones sense feina
més baixa en un final d’any des
de 2007. Segons dades de l’Observatori del Mercat de Treball de
Mataró, al final del mes passat hi
havia 8.664 persones en situació
d’atur, una taxa del 14%. Aquesta
xifra representa una davallada de

Empenta 1 i 2 1854.indd 2

130 persones respecte al mes de
novembre, amb un descens relatiu
de l’1,48%. Pel que fa a la comparació interanual, el descens és de
934 persones, fet que en termes
relatius significa una davallada
del 9,73%. Aquesta baixada és sensiblement superior al registrat al
conjunt de la província (6,04%) i a
Catalunya (6 %) i, per tant, l’evolució és favorable i s’està reduint

el diferencial d’atur respecte als
àmbits de referència.
Pel que fa a l’evolució històrica de la taxa d’atur registral dels
mesos de desembre, la d’aquest
2018 és la més baixa des de 2007,
any que es va tancar amb un 9,9%
(6.133 persones sense feina). La
taxa d’atur més alta en un mes de
desembre es va registrar el 2012,
en què es va enfilar fins al 22% (hi
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La millora en dades

Al final del mes passat hi
havia 8.664 persones en
situació d’atur, una taxa
del 14 %. A nivell català la
rebaixa interanual ha estat
de més del 5 per cent
havia 14.492 persones aturades).
L’any 2017 es va tancar amb un atur
registral del 15,6% (9.598 persones
en situació d’atur).

Es consolida el creixement
del sector de la restauració
Segons dades del Departament de
Treball i Afers Socials, a finals de
2018 el sector de l’hostaleria i la
restauració donava feina a 2.374
persones assalariades (7,14% del
total d’assalariats) i a 777 persones
autònomes a Mataró. La variació
interanual en termes relatius és del
18,40% (hi ha 372 persones assalariades més que al quart trimestre
de 2017). En el cas de les persones
autònomes, la variació relativa
interanual ha estat de l’1,17% (9
persones més).
Similar al nivell català
Catalunya va tancar el 2018 amb
451.400 persones aturades, un
5,82% menys que l'any anterior.
La taxa d'atur es va situar en el conjunt de l'any a l'11,75%, per sota
de la mitjana espanyola (14,45%) .
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Aquest diumenge, donació
de sang a Valldemia
Els alumnes de quart de Primària organitzen l'acte amb
l'eslògan "Tens bon cor, dona sang"
Iniciatives: Redacció

Un any més, els nens i nenes
de 4t de Primària del col·legi
Maristes Valldemia, han treballat
en el Projecte d’organització d’una
Campanya de Donació de sang,
amb la col·laboració del Banc de
Sang i Teixits. Treballant en equip,
han après a realitzar el logo, l’eslògan, una falca publicitària per
la ràdio... i sobretot, han après el
significat de l’altruisme i la solidaritat en una acció tan senzilla

i a la vegada important com és
donar una mica de la pròpia vida,
donar una mica de la pròpia sang.

Diumenge al matí
Per això fan una crida a qualsevol
persona entre 18 i 70 anys perquè
es faci donant, sobretot si no ho
ha estat mai.
El diumenge, 3 de febrer, serà un
bon dia per créixer humanament
i anar a donar sang a les installacions del col·legi Valldemia, de
10h a 14h.
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Un punt de recàrrega de vehicles elèctrics
que va amb gas i aporta al Tub Verd
Es pot utilitzar de manera gratuïta gràcies a un acord entre l’Ajuntament
i Mataró Energia Sostenible, SA
Emprenedoria: Redacció

Mataró ha posat en marxa un
prototip de punt de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics que funciona amb un motor de cogeneració a gas natural i és capaç de
produir també energia tèrmica per
al seu reaproﬁtament. El dispositiu és fruit d’un projecte innovador ﬁnançat en part per l’Institut
Europeu d’Innovació i Tecnologia
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a traves d’Innoenergy. Ha estat desenvolupat per empreses privades
i centres d’investigació (Pasch,
IREC, CINERGIA, Sige i Naturgy)
amb l’objectiu d’arribar a diferents
sectors i usuaris a escala europea.
El projecte COFAST consisteix
en un punt de recàrrega ràpida de
vehicles elèctrics ubicat a la via pública en un dels principals accessos viaris a la ciutat, a l’exterior de
l’ediﬁci d’oﬁcines del Tub Verd, al

número 92 de l'N-II. L’estació de
recàrrega s’alimenta d’un motor de
cogeneració a gas natural que, a la
vegada que produeix l’electricitat,
genera energia tèrmica. La installació també disposa d’un sistema
de gestió Intel·ligent que permet
optimitzar el seu funcionament.
L’escalfor residual produïda en
el procés de cogeneració s’injecta
al Tub Verd, que reaproﬁta energia
de la depuradora.
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Calendaris solidaris per ajudar refugiats
L'Escola Pia Santa Anna ha fet entrega del donatiu a l'associació mataronina
Humanity Wings
Solidaritat: Redacció

L'Escola Pia Santa Anna ha entregat a Humanity Wings els més
de 300 euros recaptats gràcies a la
venda de calendaris solidaris. Tot,
amb l'objectiu d'aportar el seu granet de sorra però, també, de generar
entre els alumnes un esperit crític i
fomentar el treball col·lectiu.
Els encarregats de promoureho durant tot mes de novembre van ser els alumnes d’FP de
Màrqueting i Publicitat i d’Administració i Finances. Els dos
grups de cicles formatius van
treballar de manera “conjunta i
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interdisciplinària” per tal de dissenyar i crear els calendaris solidaris,
així com la publicitat necessària
per fer arribar la informació a les
famílies i els alumnes de l’escola.

El de més èxit, el d'infantil
El calendari amb més èxit és el
que van protagonitzar els alumnes
d'infantil. Un altre estava protagonitzat pels mestres de formació
professional.
L'entrega dels 330 euros recaptats gràcies a la venda de prop de
500 exemplars es va fer aquesta
setmana i de forma íntegra a l’associació Humanity Wings. A l'entrega

va assistir-hi també en Wally, un
refugiat sirià que ha volgut agrair
“personalment” la tasca portada
a terme pels alumnes.

Estudiants d'FP

Els encarregats de promoure aquesta nova
iniciativa solidària amb
els refugiats durant tot
mes de novembre van
ser els alumnes d’FP de
Màrqueting i Publicitat i
d’Administració i Finances
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
VENDO MAQUINARÍA confección.
Owerlocks (Kingtex SA6000 y
Siruba 737D). Recubridora (Siruba
F007). 659.538.784
COMPRO ANTIGUEDADES:
muñecas, juguete antiguo, tente,
madelman, geyperman, scalextric,
álbumes de cromos, tebeos comics,
plumas y boligrafos, puros y licores,
objetos religiosos y militares, libros
antiguos, material deportivo y
muchas cosas más. Tasacion justa
y pago inmediato. 627.937.101
COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA
URGE COMPRAR PISO ubicado
en el centro de Mataró. 2/3
habitaciones. No importa estado
conservación ni reformas.
Preferiblemente con ascensor
aunque no imprescindible. Se
valorará sea exterior. Presupuesto
máximo 200.000€. 93.757.12.82
TEIÀ. CASA ESPAIOSA i lluminosa
en venda. 696.545.879 Particular.
380.000€ www.sites.google.com/
view/casa-en-venda-a-teia
PRECISAMOS COMPRAR PISO
en Molinos, Llantia, Cirera. 3
habitaciones(o bien 2 amplias).
Se valorará esté en buen estado
conservación o habitable. Máximo 3ª
planta o bien ascensor. Presupuesto
180.000€. 93.757.12.82
TRASPASSOS-LLOGUERS
PLAZA PARKING ALQUILER. Can
Xammar. Grande facil acceso.
639.642.970
TRASPASO LICENCIA TAXI
por jubilación. Premià de Dalt.
608.495.721
ALQUILO HABITACIÓN señor.
611.454.139
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina.
Zona privilegiada. 639.703.037

EL TOT 1854.indd 6

TREBALL
SE NECESITAN COMERCIALES
para nuevo proyecto en una
prestigiosa compañía de seguros
de Mataró. Contactar con Mª José
649.758.472
EMPRESA UBICADA A CABRILS,
necessita persona entre 30 i 45
anys, per neteja i manteniment
de piscines. Requisits: Proactiu,
Carnet de conduir. Tfno. Contacte:
93.753.00.57
NOI EDUCADOR INFANTIL,
s’ofereix per cangurar, acompanyar
o recollir de l’escola. Experiència i
referèncias. 605.645.386
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por
horas. 10€/hora. Coche propio.
673.422.017
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza
mañanas. 8€/hora. 602.060.600
/632.044.913
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA,
cuidado mayores. 674.552.710
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza.
617.987.191
AYUDANTE DE COCINA /fregar
platos. 632.713.243
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por
horas. Con coche. 619.617.555
BUSCO TRABAJO DE limpieza.
671.351.068
CHICA BUSCA CUALQUIER trabajo.
Cuidar abuelos. Referencias.
Experiencia. 656.913.560
CHICO RESPONSABLE busca
trabajo. 663.249.174
BUSCO TRABAJO, limpieza,
lavandería, restaurante, cuidar
mayores. 602.189.266
CUIDO PERSONAS MAYORES
n o c h es u h o ra s m a ñ a n a s.
640.872.344
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado
personas mayores. 631.437.358
LIMPIEZA CASA, CUIDADO
personas mayores. 631.034.928
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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 BUSCA TRABAJO
Limpieza, cuidado abuelos, tardes.
639.076.838
FAIG ACOMPANYAMENTS en
centre sanitari i/o domicili. Carme
616.416.987
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA horas.
698.805.540
PROFESSIONALS
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa.
Havaneres, cançó marinera. Festes
majors, festes de carrer, festes
privades, casaments, aniversaris,
etc. Informació sense compromís
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
CASAMENTS. SOPRANO posa
el cant a la teva cerimònia. Fes
que aquest dia tan especial sigui
inoblidable. 625.947.230 Rosa
REFORMES DE LA LLAR al millor
preu. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
REFORMAS, OBRAS, reparaciones,
albañilería, electricidad,
fontanería, gas, pintura. Económico
670.232.977
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja.
Desembussos, fosses sèptiques,
neteges tècniques, de basses,
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
SE HACEN OJALES y se ponen
botones. Tel. 93.790.82.32
MUDANZAS, MONTAJE, desmontaje
de muebles. 20€/hora. 698.645.233
/610.627.821 WhatsApp
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
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PROFESSIONALS
RECOGIDA DE MUEBLES Gratis.
644801.888
PALETA 697.685.580
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Repara
tu ordenador desde casa. Tlf.
607.665.679
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA
responsabilidad limpieza. Excelentes
acabados 629.988.598
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
INSTAL·LADOR AUTORITZAT.
Electricitat, Aigua, Gas, Calderes.
669.067.869. info@rtornay. es
ELECTRICISTA. 607.160.610
REMIENDOS DE CARPINTERÍA, cintas
de persiana, etc... Servicio rápido.
622.229.616

CONTACTES
PRECISAMOS MUJER DE limpieza
casa relax 625.511.066, llamar de
9h a 14h
ERIKA, PARTICULAR. 631.287.774
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar
de encuentro.24h 689.843.590.
Piso privado
TRAVESTY CUERPO 10. Viciosilla
a tope. 674.425.543
FABIOLA 22 AÑITOS. 632.219.539
PRIMERA VEZ MATARÓ. Chica
guapísima cañera. 603.851.033
NUEVO EN MATARÓ. Masaje todo el
cuerpo. Zona Molinos. 656.606.738
RUBIA, RELLENITA, CARIÑOSA,
caliente. 603.605.991
NECESITAMOS ENCARGADA CASA
relax sueldo mas comisiones llamar
de 9h a 14h. 625.511.066
LAS MAS SEXIS de Mataró.
12 chicas o más. Siempre te
es p e ra m os co n u n a co pa .
93.741.63.41 /657.894.558
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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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PARAULA INVERTIDA: 35€*
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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:
RAMSES YTXART MAGRASSO
Paraula invertida:
CLASSES

Adreça web del banner invertit:
http://www.seis-sentidos.com/

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

L'aspecte tens de Mart amb Plutó, et

Pot ser que en les darreres setmanes

Mercuri al costat del Sol, et facilita

recorda que cal ser assertiu, prudent

t'hagis involucrat en algun projecte,

més protagonisme, vols sortir-te amb

i gestionar la còlera de la millor ma-

però que fins ara no hagis començat

la teva sí o sí. També ofereix un bon

nera. La venjança no és el camí per

a moure fitxa. El teu objectiu econò-

aspecte a Júpiter que t'atorga un

resoldre els problemes.

mic mira cap al futur.

augment de la fe en tu mateix.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

La Lluna a Capricorn pot portar ex-

El Sol amb Mercuri t'inclina a expres-

Sembla que el bon manteniment de

periències properes a les necessitats

sar-te i a mostrar el teu parer. Compte,

la salut, passa per un augment de

reals. La parella et mostra una altra

però, no tothom hi estarà d'acord.

l'exercici físic. Fins i tot el pots prac-

manera de fer les coses. Bons con-

Inicies una activitat que té relació

ticar a casa. Pots adoptar algun tipus

tactes de persones madures.

amb la teva vocació.

de teràpia alternativa.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Venus, regent de Balança, i amb bon

Plutó en tensió amb Mart, pot posar

L'amor et dóna oportunitats. Si estàs

aspecte amb Urà, pot induir-te a pren-

a prova alguna situació que fa temps

interessat en algú, es donen possi-

dre distància d'algunes qüestions i

t'està donant maldecaps. Convé no

bilitats d'apropament. L'economia

a mirar els problemes d'una altra

deixar-se portar per les baixes pas-

demana una altra ullada i prendre

manera. Idees innovadores.

sions o pel ressentiment.

mesures per no tenir problemes.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Saturn en aspecte tens amb Mart,

Són dies de moviment, tant d'anades

Aprofita el bon aspecte de Saturn

t'avisa que siguis prudent i que

i vingudes, com de sentir que passen

amb Neptú, transitant per la Casa

comptis fins a deu quan sentis enuig.

moltes coses al teu voltant. La ment

XI, per fer el que anaves postergant

Compte amb els estirabots, podries

és ara plena d'idees i projectes i no

i que comença a clamar al cel. No hi

guanyar-te algun enemic.

saps per on començar.

ha pressa però cal començar.

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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Es clarifica la graella de sortida de les eleccions
A falta de confirmar Eudald Calvo com a cap de la llista unitària republicana,
Montse Capdevila liderarà TxA i el PP torna a confiar en Fran Fragoso
Política: Redacció

La graella de sortida de les eleccions municipals d'Argentona s'està
clarificant a mesura que s'acosta
la data. Els partits ultimen llistes i
programa, amb els quals comparèixer en campanya i demanar el
vot dels vilatans. La principal novetat serà la candidatura d'Unitat
Argentona, la candidatura que treballen des de fa mesos la CUP, ERC,
ICV-EUiA i els comuns, juntament
amb persones independents. No
està confirmat encara ni oficialitzat però es dona per segur que qui
encapçalarà aquesta candidatura
serà el mateix Eudald Calvo, alcalde
d'Argentona, que de fet fins i tot
s'ha mostrat crític amb les traves
que la CUP nacional posava al projecte. Unitat Argentona es troba en

Tot Argentona 1854 ok.indd 2

procés d'elaboració de candidatura
i programari i suposarà, de facto,
que totes les forces que en aquesta
legislatura han sostingut el govern
municipal vagin enquadrades en
un mateix projecte per aquestes
municipals.
Qui va descavalcar-se del projecte, tot i figurar-hi en els compassos inicials, és el PDeCat que,
previsiblement amb el nom de
Junts per Argentona ja fa mesos

Escenari nou

La unitat entre els partits
al govern i el canvi d'alcaldable de TxA deixen un
escenari obert de cara a
les eleccions

va escollir Bernat Calvo de tiquet.
També aquesta setmana es confirmava el que ja es donava per
fet, que el PP renovava en Fran
Fragoso l'encàrrec de liderar la
llista dels populars a la vila. Falta
veure quina competència tindrà
en el camp unionista. Pel que fa
al PSC ja fa mesos que va escollir
Susana López de cap de cartell.

Sorpresa a TxA
Al primer partit de l'oposició, Tots
per Argentona, es va donar la sorpresa. Montse Capdevila va ser proclamada candidata a l’alcaldia. Així
es resolia després de la celebració
d’unes eleccions primàries obertes a tothom i on van participar
231 persones. Montse Capdevila
va treure 121 vots; 15 més que el
seu oponent, Pep Masó.
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S'inicien les obres de
rehabilitació a la
masia de Can Patet

La Policia Local ven escuts
solidaris contra el càncer
A més de les dependències policials, també es poden
adquirir a l'Ajuntament i a diversos comerços del
municipi
Aquests dies s'han ampliat els
punts de venda dels escuts solidaris de la campanya contra el càncer infantil en què hi participa la
Policia Local d'Argentona. A més
de les mateixes dependències del
cos de seguretat municipal, també es podran adquirir a l'Oficina
d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament i a diversos comerços del
municipi
Aquesta iniciativa té per objectiu recaptar fons per a la investigació i per la creació del nou
Hospital Pediatric Cancer Center
de Barcelona. De moment ja s'han
lliurat més de 100.000 euros a
l'Hospital Sant Joan de Déu per
tal de fer possible aquest equipament. La campanya la van iniciar
les Policies Locals de Sant Celoni,
Caldes de Malavella i Hostalric,
els responsables de les quals van
posar en marxa la iniciativa de
confeccionar uns escuts de roba
amb els diferents logos de les policies locals de Catalunya.

Els escuts tenen tots el mateix
format, contenen el color groc del
càncer infantil, es poden enganxar
en qualsevol prenda o motxilla
i porten el hashtag #pelsvalents
en català i #paralosvalientes en
castellà. El preu de l'escut solidari
és de 4 euros.
Actualment participen en la
campanya més d'un centenar de
Policies Locals, grups de Protecció
Civil, entre d'altres administracions, a banda de nombroses personalitats del món esportiu, musical,
de la ràdio i televisió, espectacle i
cinema que s'han sumat a la iniciativa. També s'hi poden adherir
comerços, entitats o escoles.

El preu

El preu de l'escut solidari
és de 4 euros i són grocs,
el color del càncer infantil

Els escuts solidaris de la Policia Local d'Argentona
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Cedida

La construcció data de
l'any 1623 i és Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya

La masia de Can Patet

Cedida

Ja estan en marxa les obres d'arranjament a la masia de Can Patet,
una construcció catalogada, inclosa a l'Inventari del Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya i que
està ubicada al recinte de Can Garí.
Des del Consell municipal de
Patrimoni s'havia insistit en diverses ocasions sobre la degradació i estat en què es trobava la
façana de l'immoble. A banda de
la rehabilitació de l'exterior, també s'intervindrà a la part interior
de la casa.

Una masia singular
La masia data de l'any 1623 i ha
passat per diversos propietaris,
el darrer Miquel González, actual propietari de Can Garí. És una
masia de tres cossos, un perpendicular a la façana i els altres dos
paral·lels a ella.
A més de la planta baixa i el primer pis n'hi ha un segon aprofitant
el cos central més elevat, destinat
a graner i amb la teulada amb les
vessants dirigit a les façanes. La
masia té, per tant, teulada a quatre vessants. El portal del conjunt
és de punt rodó.
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Cultura

Arxiu

Arenys activa un pla de xoc contra els robatoris
El municipi reforça la presència policial al carrer i incorporarà
la figura dels 'agents cívics'
Maresme: Redacció

Pla de xoc de l'Ajuntament
d'Arenys de Mar per neutralitzar
l'increment de robatoris i furts. El
consistori ha anunciat que s'aplica de forma immediata un reforç
que augmenta el patrullatge de
la Policia Local, però les mesures no acaben aquí. S'ha demanat
un reforç als Mossos d'Esquadra i
es preveu la creació d'una figura
d'agent cívic que tingui per missió
principal la de tenir presència als
carrers i donar suport a les persones que es vegin afectades per un
furt o robatori.

I és que, durant les últimes setmanes, les persones afectades han
estat principalment les persones
grans. D'aquí que la prioritat del
consistori sigui ara la de reforçar
l'ajuda cívica als carrers i als entorns a on aquest col·lectiu pot
ser més vulnerable.

Agents cívics
L'Ajuntament vol incorporar
agents cívics que donin suport a
la vigilància i la seguretat als carrers del municipi. Aquestes persones s'incorporaran les pròximes
setmanes i tindran també la funció
de supervisió del compliment de

les ordenances municipals i afavorir la convivència a la via pública.

Petició a la Generalitat
Des de fa setmanes, i arran de
l’augment de robatoris a la vila,
l'Ajuntament assegura que la
Policia local i els Mossos d'Esquadra ja han intensificat el seu treball
conjunt. A més, s'ha incrementat
la presència al carrer. A banda, l'alcaldessa Annabel Moreno ha reclamat ajuda al Delegat del Govern
de la Generalitat. Una ajuda que
s'espera que es concreti durant la
reunió amb el conseller Buch, responsable màxim d'Interior.

El Conseller d'Interior visitarà la comarca per
abordar el problema dels robatoris en habitatges
El conseller d'Interior, Miquel Buch, es reunirà amb alcaldes de la comarca el 5 de febrer a la seu
del Consell Comarcal per abordar la problemàtica dels robatoris en habitatges, que han anat
darrerament en augment, especialment en municipis amb nuclis disseminats.
El conseller s'hi ha compromès després de la interpel·lació de la diputada socialista Alícia Romero
al Parlament, que ha titllat la situació "d'absoluta inseguretat" i ha lamentat l'existència de "patrulles
veïnals" en determinades urbanitzacions o nuclis urbans. Buch ha detallat en la seva intervenció
que aquest tipus de delicte ha augmentat un 10,3% el 2018 a Catalunya, i que el Departament
d'Interior va fer un total de tretze operacions contra grups organitzats.
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La Pegatina, els Catarres i Els Pets,
noms destacats del Canet Rock del 2019

Els Pets en una edició passada del Canet Rock

Cedida

El cartell complet inclou també les actuacions d'Oques
Grasses, Elèctrica Dharma i La Casa Azul
La Pegatina, Els Catarres, Els
Pets i Ju són alguns dels noms
destacats de la sisena edició del

C12 Maresme canet rock.indd 2

festival Canet Rock, que se celebrarà el 6 de juliol del 2019 al Pla d'en
Sala de la localitat del Maresme.

Aquests noms s'afegeixen als tres
que havien transcendit fins ara,
Zoo, Doctor Prats i Buhos, i als de
la resta del cartell que s'ha presentat aquest dilluns. La resta de
noms seran La Casa Azul, Oques
Grasses, Itaca Band, Elèctrica
Dharma, Xavi Sarrià i el Cor de la
Fera, Suu, Roba Estesa i Miquel del
Roig. L'any passat el Canet Rock
va congregar 22.000 persones, segons les xifres dels organitzadors.
La Casa Azul debutarà al certamen amb el seu pop “electrònic i
desenfadat”, segons defineixen els
organitzadors. També s'hi estrenen
Suu, Xavi Sarrià i el Cor de la Fera,
Roba Estesa i Ju. | Redacció / ACN

30/01/2019 13:07

Maresme

núm. 1854 de l'1 al 7 de febrer de 2019

'Enemic a la vista!' o la defensa
costanera durant la Guerra Civil

'Chapeau!', la primera
exposició de barrets
mai vista

Una exposició del Museu d'Arenys de Mar explica la
defensa de la costa del Maresme durant la Guerra Civil

La Fundació Palau munta
una exposició inèdita

Durant la Guerra Civil espanyola
(1936-1939) la costa del Maresme
va ser un enclavament important
en el desenvolupament del conflicte. En iniciar-se la guerra, es
van construir diferents tipus de
fortificacions per a la vigilància i
la defensa: nius de metralladores,
bateries de costa, observatoris...
L'objectiu era protegir el litoral i
les poblacions costaneres d'una
possible incursió procedent del
mar. Des de l'illa de Mallorca, en
mans de les forces sublevades, es
van realitzar diversos atacs aeris
contra la població civil.

Ara, una exposició mostra com
es va organitzar la defensa del litoral per part del govern de la
República, quina era la tasca dels
Carrabiners o quin paper van tenir
els espies.
La mostra es podrà veure des del
2 de febrer i fins al mes de desembre, tot coincidint amb la commemoració aquest 2019 dels 80 anys
del final de la Guerra Civil. | A. G.
On? Museu Marès de la Punta.
Quan? De dimarts a dissabte de 10h
a 13h i de 16h a 18h. Diumenges i
festius d'11h a 13h.

Part del cartell de 'Chapeau!'

Arxiu

Mai abans un museu o institució de l'estat ha vist una exposició similar. La Fundació Palau
de Caldetes presenta Chapeau!
de Casas i Picasso a Balenciaga i
Pertegaz, una exposició de barrets
amb caràcter retrospectiu comissariada per Josep Casamartina i
Parassols. L’historiador i crític d’art
ha passat anys recopilant material
i informació sobre la indústria barretaire a Catalunya, amb el suport
d’Ismael Núñez Muñoz (conservador de la Col·lecció Antoni de
Montpalau).
Es tracta d’una revisió del món
dels barrets al llarg del segle XX
i fins a l’actualitat. L'exposició
compta amb 250 barrets, documentació, dibuixos i una part dedicada a la presència dels barrets en
l’art, amb obres de Ramon Casas,
Picasso, Ricard Opisso, Gargallo,
Ismael Smith, Antoni Tàpies, Joan
Ponç, Joan Brossa, Pep Duran o
Antoni Bernad entre d’altres. | A. G.
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Cartell de l'exposició temporal 'Enemic a la vista!'
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L'exposició compta
amb prop de 250 barrets
i es pot visitar fins al 9
de juny del 2019
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SELECCIÓ D'IMMOBLES EN EXCLUSIVA
GRAN OPORTUNITAT

V-1225. Zona Plaça Fiveller
Quines vistes!. Atic- dúplex
amb orientació mar amb ascensor. 2 habitacions, 2 banys
complets, terrassa de 20 metres. Edificació recent, bons
acabats.

199.000€

V-1213. Els Molins.

Casa en una sola planta amb possibilitat d'aixecar una altra planta
més sotacoberta. saló menjador i
cuina amb sortida a pati i terrasseta solàrium, 2 habitacions, abans 3
i 1 bany. Calefacció i a/a. carrer molt
tranquil, sense trànsit de cotxes i
sense veïns a sobre.

210.000€

V-1223. Centre - Havana.

Pis de 105 metres útils, seminou,
amb 4 hab. 2 banys complets, ascensor i pàrquing. Saló de 26 metres amb
balcó ampli, gran cuina de tipus office
amb galeria exterior, calefacció, terres
de marbre, fusteria en alumini i portes
d'etimoe. Un senyor pis del qual no et
mouràs en tota la vida!

V-1226. Cerdanyola.
Immoble de 68 metres quadrats. Saló
menjador, cuina independent galeria
tancada, 3 habitacions, 1 bany amb
dutxa reformat recentment. Despeses
de comunitat de 10€ al mes, moltíssima llum i zona amb tots els serveis.

269.000€

V-1221. Els Molins.

Immoble de 100 metres quadrats
en una primera planta amb terrassa
de 40 metres a nivell de saló i cuina, tot en un ampli espai i en estat
exel·lent, 3 habitacions,1 bany complet, calefacció, a/a, portes de fusta
noble, terres de gres rústic, balcó davanter i orientació Barcelona.

87.000€

LL-1296. Carrer Amàlia.
Pis seminou de 70 metres amb 2
banys i terrasseta de 20 metres,
ascensor, 3 veïns i acabats de
primera qualitat, calefacció radial i
terres de tarima. Com inversió o
primer habitatge.

239.000€

195.000€

www.primeraplantavimat.com
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Dídac Barber Aluart,

pianista virtuós

Dídac Barber Aluart

Perfil : Anna Galdon

Assegura que li ha encantat tocar a Mataró. Dídac
Barber Aluart és pianista i, tot i haver voltat per tot
el món, és la primera vegada que ha portat un espectacle a la seva ciutat natal. Va estar acompanyat
del contratenor Víctor Jiménez Díaz, i l'experiència no podria haver sortit millor: “Ens va encantar
l'experiència, va ser molt gratificant tocar a casa, i
entre amics”, explica.
Ara aquest punt de partida els permetrà desenvolupar un projecte en el qual han posat moltes ganes:
“Els contratenors acostumen a dedicar-se a la música
barroca o renaixentista, però a en Víctor li venia de gust
canviar de registre i buscar alguna cosa diferent, així
que vam acostar-nos a la música romàntica”. Van unir
en un mateix recital de veu i piano peces de Robert
Schumann i Johannes Brahms, i, amb la poderosa
veu d'un i la destresa al piano de l'altre, van teixir
un homenatge a la música romàntica de l’Alemanya
del segle XIX. La jugada els va sortir bé. A banda de
ser una aposta original, presentaven el projecte a la
seva ciutat, “cosa que et treu molta pressió”, explica entre rialles Barber. Ara el següent pas és portar
l'espectacle tant a altres espais de Catalunya com a
festivals europeus o dels Estats Units.
La d'en Dídac és una història que dona la volta
al món. La seva trajectòria musical i com a pianista
va tenir els seus inicis a l'Escola Balmes de Mataró,
d'on va passar a cursar el Grau Superior a l'ESMUC.

Tot Perfil Didac Barber Aluart.indd 1

D. Ferrer

Des d'allà, i de la mà del seu mestre i mentor Luís
de Moura Castro, va fer el salt als Estats Units, a on
ha viscut cinc anys cursant un Màster d'interpretació a la Hartt School of Music de Hartford (Nova
York). Tornat a Europa, en Dídac només té ganes de
seguir fent el que més li agrada: desenvolupar nous
projectes que li permetin acostar-se a les músiques
que més gaudeix tocant.

Estats Units vs. Europa
Dídac Barber ha cursat el Màster d'interpretació als
Estats Units i, tot i que va considerar quedar-s'hi, ben
de pressa va veure que preferia tornar a Catalunya:
"Aconseguir un visat com a pianista és difícil però,
a més, el mercat està molt saturat. A Catalunya el
mercat musical està adormit i costa entrar-hi, però
sempre és una mica més fàcil, perquè coneixes
força músics amb més experiència. A més, no s'ha
d'oblidar que Catalunya vol dir Europa, i aquí sí que
hi ha un mercat musical molt més important i actiu."

ApUnts
Defineix-te: Sóc un somiador exigent
Un llibre: 'El don apacible',
Una pel·lícula: 'Apocalipse Now' de Coppola
Un referent: El pianista Wilhelm Kempff
Un somni: Quelcom que crec que ja faig: "Ser feliç
amb el que fas cada dia". En definitiva, fer el que
t'agradi a la vida.
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T. 937 965 148

Rd. Francesc Macià, 28 (esqu.c/Castaños) - Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com

ES HORA DE SER
P
CON NOSOT ROPIETARI@!

5365

ROS
TU HIPOTECA A PUEDES!
L 100%

Ref. 3215
T
ZONA
ROCAFONDA:

OCASIÓN! PLANTA BAJA MUY CONSERVADA: Cocina fórmica, galería, 2 hab.
dobl, baño completo, ducha, suelos mármol,
a.a con bomba de calor. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 4519
T
ZONA
RDA. DEL CROS

Ref. 2512
ZONA PZA.
CATALUNYA:

OCASIÓN! CON TODOS LOS SERVICIOS: Piso muy conservado, ascensor,
3 hab., baño con bañera, salón com., balcón
exterior, exter. aluminio (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 1436
T VISTAS MAR. 1 min. ESTACIÓN Y
ZONA
PLAYA: Ccocina office, galería, 2hab. 1 dble,
1ª LINEA DE MAR: baño compl, balcón exterior, vistas a mar. Po-

88.500€

T

163.000€
Ref. 1438

T

ZONA SAN
SIMON

126.500€

195.000€

OPORTUNIDAD. REFORMADO CON
TERRAZA DE 15M2: 3 hab., baño con bañera, salón com. 2 amb., balcón, trastero, calefacción. Comunidad reducida. (C.E. EN TRÁMITE).

sibilidad de muebles. (C.E. EN TRÁMITE).

PK. Y TRASTERO
INCLUIDO. PISO SEMI NUEVO
CON ASCENSOR.

Excelente ubicación a 2 min. de playa, 3 hab. (1 tipo suite),
cocina de diseño moderno, 2 baños completos, calefacción, balcón exterior, piso muy luminoso. (C.E. en trámite)

243.000€

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

937 965 148
29/1/19 17:26
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - Cirera

99.260 €

MATARÓ - Havana

185.000 €

PLANTA BAIXA PER REFORMAR MOLT LLUMINOSA!

PIS MOLT CÈNTRIC AMB PISCINA COMUNITÀRIA!

75m², 2 habit., 1 bany amb dutxa, cuina office, saló-menj. i terrassa.
Pròxim a supermercats i escoles. Lluminositat. Escales exteriors a
terrassa superior, sòls de terratzo i tancaments d’alumini!! T 151390

69m², 2 habit 1 bany, cuina off., saló-menjador, balcó, sòls parquet,
tanc.d’alumini, aa/cc. Calefacció. Molt comunicat , boniques vistes. Portes fusta envernissades. Immillorable situació! T151460

MATARÓ - Parc Central

243.530 €

FABULÓS PIS AMB BONICA TERRASSA DE 12M2!
90m², 3 hab. (1 suite), 2 banys, cuina office, saló-menjador, balcó, galeria, aa/cc, calefacció, portes fusta, tanc. alumini, terres parquet, piscina
comun. pàrquing, traster! Boniques vistes al Parc Central!! T 151524

MATARÓ - Peramàs

252.000 €

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

MATARÓ - Urb. Can Vilardell

340.000 €

GRAN PIS ACOLLIDOR AMB ESPAIS MOLT APROFITATS!

TORRE BEN CONSERVADA MB JARDÍ DE 500M2!

150m², 3 habit., 1 bany complet, cuina office, saló-menjador, balcó, calefacció, aa/cc, galeria, garatge.Terrat 120m² amb traster, sòls gres, armaris
encastats. Portes de fusta, tancaments d’alumini!!! T 150947

Torre a Can Vilardell. 140 m², 3 habit., 1 bany compl., 1 servei, cuina
office, saló-menjador, llar de foc, calefacció, galeria, terrasses, garatge,
portes de fusta i tancaments d’alumini!! Boniques vistes!! T250043

2P CASTELLÀ ( NOVA 2018).indd 2
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al

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

MATARÓ - Via Europa

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

850 €

PIS FAMILIAR MOLT PRÀCTIC I FUNCIONAL!
90m², 4 habit., 2 banys, cuina office, saló-menjador, balcó, calefacció, sòls de gres, pàrquing amb traster, portes de fusta i tancaments
d’alumini. Molta lluminositat!! T101582

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

CALDETES - Urbaniz.

2.200 €

GRAN CASA MOLT ASSOLELLADA AMB TERRASSA DE 80M2!
250m², 4 habit. dobl, 4 banys compl., cuina office, saló-menj., terrasses, calefac., xemeneia, sala polivalent, garatge, porxo cobert. Portes
fusta i tanc. d’alumini. Completament moblada!!! T202786

2P CASTELLÀ ( NOVA 2018).indd 3

MATARÓ - Centre

900 €

PIS IMPECABLE AMB GRAN PATI DE 90M2!
Mascotes NO. 85m², 3 habitac., 1 bany, 1 servei, cuina office, salómenjador, calefacció, pàrquing, etc... a prop Pl.Sta Anna! Sòls marbre, portes fusta i tancaments d’alumini!! T110679

MATARÓ - Eixample

1.000 €

PIS NOU A ESTRENAR AMB ACABATS ALTA QUALITAT!
60m², 2 habit., armaris encastats, 2 banys compl., cuina americ.,
saló, pàrquing i piscina comunit. Terres parquet, portes fusta i persianes elèctriques, tanca. d’alumini. Pàrquing inclòs!! T110586

MATARÓ - Peramàs

400 €

LOCAL COMERCIAL AMB MOLTA LLUM NATURAL!
45m2, 1 lavabo, fums, sòls parquet, llum i aigua donats d’alta, llums
led. Local cantoner, diàfan i polivalent, 3 aparadors. Fa 5mts d’alt.
Ideal qualsevol negoci: botiga, gimnàs, restaurant.!! T302191
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Inauguració:
divendres 8 de febrer a les 19h

Exposició:

del 8 de febrer al 10 de març 2019

Lloc:
Sala Ateneu, La Riera 92, Mataró

Fotografia dels alumnes feta amb dron.

anys aprenent junts

EXPOSICIÓ

