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ATENCIÓ, OCASIÓ
SINGULAR!
OPORTUNITAT INVERSORS!

BONA INVERSIÓ!

Ref.13010 CENTRE: Pis tipus apartament perfectament distribuït sense passadissos molt ben
situat. Per les seves qualitats especialment indicat
per a joves que busquin independència o inversors
busquin una rendibilitat .Tot reformat recentment.
Entorn tranquil i agradable. Difícil de trobar.

Ref. 12884 COSTAT CTRA. MATA: Habitatge
95m2 alt amb ascensor. En perfecte estat sense necessitat de cap reforma. 4 dormitoris. Saló
menjador lluminósamb accés a gran balcó molt
assolellat. Gran cuina office, bany + lavabo.
Oportunitat per trasllat!

T

88.000€

E

137.950€

Ref. 12967 COSTAT RDA. CERVANTES: En exclusiva per als nostres clients. Perfectament emplaçat. Pis molt alt, d’excel·lent
imatge, impecable i ascensor. Distribució quadrada. 2 dormitoris. Saló menjador acollidor i
assolellat. Cuina independent. Bany perfecte
estat. Calefacció. Preu realment bo!

T

115.000€

EXCEL·LENTS CARACTERÍSTIQUES!

PIS COM NOU!!

BONA COMPRA!

Ref. 12960 CAMÍ SERRA/RDA. SANT OLEGUER: Bon pis 86m2 amb unes formidables
vistes panoràmiques. Perfectament orientat i en
comunitat de pocs veïns. Presenta un bon estat
de conservació. 3 dormitoris (abans eren 4). De
fàcil aparcament. Bona inversió!!

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

Ref. 12963 CENTRE/COSTAT ESTACIÓ: Situació privilegiada. Habitatge 85m2 molt alt en
finca amb imatge i ascensor. 3 dormitoris. Saló
menjador independ. Balcó assolellat. Cuina òptim estat. Galeria. Bany amb dutxa. Calefacció.
Serveis, comerços, col·legis i centre Mataró.

E

139.000€

T

182.000€

T

182.500€

CASA UNIFAMILIAR

DEFINITIU!

DE LES ZONES MÉS DEMANDADES!

Ref. 12784 DOSRIUS/URBANITZ: Fàcil localització. Estupenda casa a 4 vents, bonica parcel 700m2 a 2 carrers. Costat zones verdes no
edificables. Superfície de 200m2 útils edificada
en pl. baixa + 2 alçades. 5 dormitoris. 2 salons (1
x planta). Terrassa/solarium. Bona ocasió!!

Ref. 12968 VIA EUROPA / PARC CENTRAL: En
una de les zones amb més demanda. Bon pis per
qualitats. Habitatge 87m2 Impecable amb zones
verdes i enjardinades. Destaca la seva immillorable distribució, lluminositat i tranquil·litat. 3 dormitoris. Aparcament inclòs en el preu.

Ref. 12958 CENTRE /COSTAT C. ARGENTONA: Habitatge 100m2 alt i d’estades àmplies i
lluminoses. 4 dormitoris + traster de 13m2 part
superior. Saló menjador amb balcó/terrasseta.
Gran cuina office.2 banys. Aire/ Condicionat. Terres de parquet. Bon pis famílies!!

T

225.000€

T

278.000€

E

290.000€

VOL SABER QUAN VAL EL SEU PIS?
Valoracions gratuïtes. Truquin’ns sense cap compromís
Li oferim una solució a mida, en 24h.
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CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions

Preus des de

499.000 €

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

www.maresmed.com

comercial@maresmed.com

A 20 minuts de Barcelona
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Davant de tot
Calçotades
Opinió: Cugat Comas

Passada la Candela, per posar-hi alguna data, la temporada de
calçots agafa el seu zenit. Hi relaciono el 2 de febrer perquè, ja que
a Valls van inventar-se i viuen del calçot em sembla escaient de relacionar-ho amb una cita de la seva santa devoció. Per res més. Les
calçotades són un dels millors invents gastronòmics rituals del qual
ens hem proveït a Catalunya. I en parlo més enllà de la seva ciutat
bressol, perquè ja sé que diran que ells van ser els primers, que és
cert i que el seu calçot és diferent, millor i més genuí que tots els
altres. Doncs també. Molt bé. Però no concebre la festassa de la
calçotada com quelcom estès o, provincianament, posar-hi pegues
com ja fan alguns amb altre patrimoni vallenc... doncs ja s'ho faran!
La calçotada és genial i en algunes agendes se'n concatenen tantes
al llarg dels caps de setmana de fred que de ben segur que els efectes gàstrics que produeix tanta fibra serien apreciables per algun
sismògraf o analista de la qualitat de l'aire. A la calçotada hi cap
tothom. Les persones escèptiques i les entusiastes, les amants de
fer el foc i les estrategues de la flama i la brasa, les qui es convencen
d'haver fet la millor salsa i heretges que la prefereixen de pot. Les
qui passen l'estació de penitència tot esperant el tall posterior o les
que prefereixen el pa per acompanyar la salsa igual que qui menja
el melindro sense esperar la crema de Sant Josep. Les calçotades es
poden fer amb la família, amb les amigues, amb les companyes de
promoció o equip i, també i sobretot, es fan a vegades amb qui no
coneixes i hi acabes traçant conversa sense avisar que s'ha tacat.
La calçotada és tornar-se a posar pitet o dur medalles, és descobrir
que a la ciutat les caixes de fruita fan el mateix servei que el sarment
als trossos o fins i tot acabar per entendre que les persones musulmanes prefereixen la salsa sense vinagre.
Les calçotades són excessives. T'inhabiliten olfactivament per a tot
–vés directe a la dutxa i la roba a la rentadora– i al cap i a la fi són
l'escena compartida de la màxima importància del regne vegetal.
Són modernes i fins i tot les hipsters se les senten seves. Són taules
llargues on hi ha de cabre tot i, com amb el "pantumaca" són els
"calssóts" castellans sense alternativa a la paraula catalana.
Tot i que cap dietista les pugui recomanar, jo crec que com més calçotades es facin i amb gent més diversa millor acaba sent la temporada. Que al cap i a la fi tot, en aquesta vida, va de sucar i compartir.
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FORN DEL VIDRE
APLAUDIT: Comença la celebració del centenari del que va ser
més que una empresa a la ciutat.
Farà bé la ciutat de reivindicar-lo
durant aquest any.

ACTE POLÈMIC
CASTIGAT: La reacció suscitada
arran de l'anunci de Vox que farà
un acte al TecnoCampus evidencia
que els discursos que fomenten
l'odi segueixen aixecant recels.

L’ENQUESTA

Creus que falta policia als
carrers de Mataró?
87,5%
12,5%

Sí
No

LA PREGUNTA

Sents por anant de nit
per la ciutat?
VOTA L'ENQUESTA A:

06/02/2019 17:13

JORNADA DE PORTES OBERTES
Nou pis
mostra

Diumenge 17 de febrer
de 10 a 13 hores
C/ Flos i Calcat
(entre C/ Roger de Flor i
C/ Pintor Domènech Farrér)

OBRA NOVA • EL MASNOU
Àtics exclusius amb vistes al mar
i pàrquings disponibles.
VISITA EL NOU PIS MOSTRA
ENTRADA LLIURE · LLIURAMENT IMMEDIAT
Informa’t: 934 100 079
648 083 743

Com vols viure demà?

Av. Diagonal, 463 bis Principal • 934 100 079 • www.corp.cat •

Les portades

Foto antiga

Els Tres Tombs de fa sis dècades

De fa 25 anys

Aquesta setmana tanquem la
sèrie dedicada als Tres Tombs de
Sant Antoni, que precisament a
Mataró se celebren finalment
aquest diumenge. De la mà d'Emma Badia hem recordat les celebracions de la tradició fa força
dècades. En aquesta ocasió, ens
n'anem a la de fa 65 anys, a cavall
dels anys 1955 i 1956, amb la instantània de la família Badia, just

davant de Santa Maria. Hi surt
l'Emma amb onze anys i els seus
nebots, Cèlia i Agustí, participant
de la desfilada o esperant per a
la benedicció.
La festivitat dels animals era
una ocasió molt nostrada a les
cases on, com passava a cals Badia
al carrer Milans, tenien carro i
animals.

De fa 15 anys
ANY XXXIII

Del 7 al 13 de febrer de 2014

www.totmataro.cat
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160 expositors aquest cap de setmana a la XXXVI edició
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Controvèrsia per un acte de
Vox al TecnoCampus

300 persones per
la seguretat a
Rocafonda

Estudiants i entitats s'hi mobilitzen en contra mentre la
Fundació recorda que qui ho demana és un partit legal

Èxit de l'assemblea
extraordinària de l'AV

Polèmica i controvèrsia a la vista.
El partit d'ultradreta Vox està preparant un acte pel pròxim 30 de
març al Centre de Congressos del
Tecnocampus de Mataró, tal i com
el seu representant al Maresme va
fer públic mitjançant una piulada.
Tan bon punt es va fer públic va
començar una mobilització d'estudiants del mateix campus així
com sindicats d'estudiants i entitats socials en contra d'aquest
acte i demanant a la Fundació
TecnoCampus que no ho permetés.
Alguns alumnes, fins i tot, han
iniciat una recollida de signatures a
través del conegut portal de peticions populars Change.org per evitar
l'acte. La petició havia sumat pocs
dies després més 5.000 adhesions
contràries a la celebració de l'acte.

Oposició política

Diversos partits com la
CUP, ERC, CiU o Mataró
en Comú critiquen que es
permeti l'acte

El Centre de Congressos del Tecnocampus

Tot ciutat vox + rocafonda.indd 2

Prereserva
El TecnoCampus ha fet públic que
“Vox ha fet una prereserva d’espais al Centre de Congressos del
TecnoCampus per celebrar-hi un
acte el mes de març. Aquest acte
no està confirmat”.
Mitjançant també les xarxes socials explicita que “el Centre de
Congressos és un equipament públic que la Fundació gestiona per
encàrrec de l’empresa municipal
EPEL TecnoCampus, i per tant està
a disposició, previ pagament dels
preus públics aprovats en el ple
municipal, de qualsevol empresa,
institució o partit polític legals.
La Fundació TecnoCampus no
té res a veure amb l’organització
d’aquest acte, i no té potestat per
no acollir-lo”.
La primera presència pública
en un acte del partit a la ciutat,
doncs, té tots els números per
venir acompanyada de polèmica. Diferents entitats estudiantils,
juvenils i polítiques han fet una
crida a “no permetre” aquest acte
polític. | Redacció

Arxiu

L'assemblea

Cedida

Unes 300 persones es van reunir, divendres passat, a Can Noè
en assemblea convocada per l'Associació Veïnal de Rocafonda.
L'assistència va desbordar la sala
d'actes per a tractar de les ocupacions de pisos i baixos, les màfies
de delinqüents i la venda i consum de drogues. En diverses intervencions, molt enèrgiques, es
van fer forts retrets a la poca eficàcia policial, al poc compromís
de l'ajuntament amb el barri, a
la manca d'activitats educatives
de lleure i es va demanar major
responsabilitat a les famílies en
l'educació dels infants i adolescents. També es van fer crides a
la participació veïnal, a fomentar
la convivència intercultural i a la
reivindicació constant.

Bona valoració
Des de l'AV asseguren que “l'assemblea va ser molt participativa i
cal destacar la gran presència, per
primera vegada, de dones i homes
de procedència magribina, que van
expressar la voluntat d'aconseguir
un barri divers i pacífic”. La valoració posterior per part de l'AV va
ser “extraordinàriament positiva,
destacant-ne els acords i l'ambient
de col·laboració”. | Redacció
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Els Tres Tombs vetllen pel benestar animal
Mataró celebra aquest diumenge els Tres Tombs i ho fa posant èmfasi en la necessitat
de garantir el bon tracte als animals que participen en les festivitats populars
Societat: Cugat Comas

La cultura popular catalana és
plena de festes que tenen els animals com a principals protagonistes. La vinculació de les tradicions de la majoria de pobles

Obertura 1-2 Tres Tombs.indd 2

de Catalunya amb els animals és
innegable, i per aquest motiu, i
des de fa uns anys, moltes administracions han posat fil a l’agulla
perquè la presència d’animals es
faci sempre pensant en el benestar
del bestiari participant.

A Mataró ja fa uns anys que s’intenta que les festes en les quals hi
participen animals vius siguin respectuoses. La Romeria Rociera o
Les Santes, però també Sant Jordi
o la Setmana Santa se sumen a
les més evidents, com la dels Tres

06/02/2019 13:17
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Tombs. La festa que més té al bestiari com a protagonista no podien
ser una excepció, i aquest 10 de febrer, dia en què se celebra a Mataró
aquesta tradicional festa popular
en honor a Sant Antoni Abat, el
patró dels animals domèstics, la
ciutat tornarà a tenir cura de com
es tracten els animals comptant
amb un veterinari, posant sorra
en els carrers o tapant els desaigües del carrer per millorar el pas
dels animals.

Entitats proteccionistes
El sistema de treball per garantir
el benestar dels animals ha estat elaborat a partir de les recomanacions i constatacions de les
entitats proteccionistes. Elles han
estat precisament les encarregades
de valorar positivament la forma
de treballar de l’Ajuntament de
Mataró en els actes amb presència
d’animals vius.
Servei sanitari
Una de les mesures per garantir
el benestar dels animals és establir un servei d’atenció sanitària.
Es tracta d’un servei que compta
sempre amb un professional veterinari especialitzat en equins,
que s’encarrega de comprovar-ne
l’estat dels animals, en revisa la documentació i les condicions amb
les quals participen en l’activitat, i
que s’assegura que, durant l’acte,
es garanteixi l'atenció a possibles
incidències.

Obertura 1-2 Tres Tombs.indd 3

Una vintena de cavalls
i carruatges
Enguany els Tres Tombs comptaran amb la presència de carruatges
vinguts d’Argentona, Cabrera de
Mar, Molins de Rei, Cerdanyola del
Vallès i Vilanova i la Geltrú. També
es comptarà de nou amb la presència del carruatge de l’Estrella
Damm de Barcelona i de cavalls
vinguts de diferents ciutats.

La comitiva estarà encapçalada per un carruatge amb el Sant
Antoni Abat, dels Amics dels Tres
Tombs i les Tradicions de Cabrera
de Mar, entitat encarregada de desfilar amb la Bandera de l’Antiga
Germandat de Sant Antoni Abat
de Mataró. Aquesta és precisament l'entitat que col·labora amb
l’Ajuntament per organitzar aquesta festa tradicional.

Concentració i recorregut
Inici
D’11.30 a 12 h els carros de transport, carruatges de passeig,
genets i diferents animals de companyia es concentraran al Nou Parc Central.
Primer tomb
A les 12 h la comitiva sortirà del Nou
Parc Central, seguirà pel carrer del
Parc, caminet de les Vinyes, Muralla del
Tigre, Muralla de Sant Llorenç, plaça
de Santa Anna i La Riera.
Segon i tercer tomb
El segon i el tercer tomb giraran
al carrer d’Argentona per baixar
la Muralla del Tigre i la Muralla
de Sant Llorenç i passar de nou
per la plaça de Santa Anna i La
Riera. El recorregut acabarà al
Nou Parc Central.
Benedicció
La tradicional benedicció dels
animals es farà a la Riera, a l'altura
de l'Escola Cor de Maria.

06/02/2019 13:17

Ciutat

Detall de la festivitat xinesa a Mataró l'any passat

Daniel Ferrer

Benvinguts a l'any del porc
Tot i que l'entrada a l'any nou xinès s'ha celebrat aquest 5 de febrer, la comunitat
xinesa mataronina organitza actes per celebrar-ho aquest diumenge dia 10
Societat: Anna Galdon

Segons el calendari xinès, aquesta setmana s'entra a l'any 4717,
un any que, seguint l'esquema
del zodíac xinès, està dedicat al
porc. Un animal que representa la
fertilitat i la virilitat, i que fa que

els nascuts en el seu transcurs siguin considerats molt afortunats.

Rua mataronina
Per celebrar-ho a Mataró, la comunitat xinesa ha organitzat una
rua que sortirà a dos quarts de
dotze des la plaça de l’Ajuntament

i enfilarà la Riera fins a arribar al
Parc Central. Una cercavila amb
elements festius xinesos –com ara
dracs i lleons– per celebrar l'entrada del nou any. L'activitat, que se
celebra per tercer any consecutiu
a la ciutat, està organitzada per
l’Associació Espanya Qilu de la
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CMY
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Cercavila

La rua, plena d'elements
festius xinesos, comença
a les 11:30h a la plaça de
l'Ajuntament
Indústria i Comercial a Catalunya
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mataró i el suport de
l’Associació Catalana d’Empresaris
Xinesos del Tèxtil i la Confecció.
La rua estarà formada amb
comparses i elements festius de
la cultura tradicional xinesa i al
Parc Central hi haurà actuacions,
parlaments i fi de festa. Està previst que l'activitat acabi pels volts
de les dues del migdia.
Conegut també com a Any Nou
Lunar o Festa de la Primavera, l'any
nou és la festivitat tradicional més
important del calendari xinès, i té
molta importància a tot el continent asiàtic. A Mataró, a on segons
l’Estudi de la Població de l’Ajuntament la població xinesa és la
segona nacionalitat estrangera
més nombrosa a la ciutat (amb
2.542 ciutadans), la festivitat agafa embranzida any rere any i s'ha
convertit en una cita ineludible
per molts.AAFF PArticular homs tot

Curiositats de l'any nou xinès
Les celebracions més tradicionals arriben a durar fins a 15 dies
i, tal com passa amb el cap d'any occidental, el del canvi d'any
és un període que molts xinesos aprofiten per passar en família.
Això, en un país com la Xina, en què la migració interna és molt
important, és motiu de cues per viatjar en tren, autobús o avió,
i cada any es viu un èxode massiu.
Perquè els anys tenen nom d’animal? A occident l'horòscop
està basat en dotze figures extretes de les estrelles, i cada
signe del zodíac dura aproximadament un mes. A la Xina, en
canvi, fan servir dotze animals: la rata, el bou, el tigre, la llebre,
el drac, la serp, el cavall, la cabra, el mico, el gall, el gos i el porc.
Cada un d’ells dura un any en lloc d’un mes. La llista correspon
als dotze primers animals que van acudir a la crida de Buda (i
l’ordre reflecteix l’ordre d’arribada en aquesta crida).
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Ciutat

La cooperativa del Forn del Vidre va estar activa fins el 2008

Daniel Ferrer

Cent anys de la cooperativa més important
La ciutat celebra el centenari de la fundació de la cooperativa del Forn del Vidre,
clau per entendre el cooperativisme i sindicalisme del segle XX
Història: Anna Galdon

El Forn del Vidre forma part de
l'ADN mataroní. No s'entén la història del segle passat sense la seva
activitat. Ideada per Joan Peiró,
qui va ser també el seu treballador
més il·lustre, el Forn del Vidre va
ser una de les cooperatives més
importants del territori, convertint la fàbrica mataronina en el
principal productor de bombetes
de l'estat espanyol.
Aquest 2019 commemora el centenari de la seva fundació, i ho fa
amb un seguit d'actes que es presenten al públic aquest dimecres,
13 de febrer, a la Sala d'actes de
Can Palauet.

Acte-Conferència
Un primer acte inaugural que
comptarà amb la conferència del
doctor en Història Contemporània

Tot 2 Ciutat Forn del Vidre.indd 2

Martin Iturralde Valls, guanyador
de la beca Peiró i autor, conjuntament amb el també doctor Jordi
Ibarz, de la publicació Gent de
Vidre. Un volum que tracta, extensament, la història i detalls
d’aquesta empresa puntera i clau
per entendre el món del cooperativisme i el sindicalisme català del
segle XX. Però, a més, està previst
que Alexis Serrano, director de l’Arxiu Comarcal del Maresme, faci un
repàs a les activitats commemoratives previstes al llarg del 2019.
Els organitzadors dels actes

Actes de celebració

El primer acte
commemoratiu té lloc
aquest dimecres dia 13
a Can Palauet

(l'Arxiu Comarcal del Maresme,
l'Ajuntament i l'Associació Vidre
Bufat de Mataró) també han avançat que hi ha previst un concert al
Monumental el pròxim 13 d'abril.
Presentat per Silvia Coppulo i
Espartac Peran, està previst que
hi actuïn personalitats com ara els
tenors Josep Fadó i Josep Ruiz, la
soprano Lídia Martínez, el pianista
Pere González, el Cor Madrigalista,
la Coral la Nota o alguns dels membres de la Big Bang Jazz Maresme,
com el trompetista Ivó Oller.
Altres actes inclouen la collocació d'una placa commemorativa a la plaça del Forn del Vidre
i dues exposicions, una al novembre a la Destil·leria i una altra a
Can Palauet.
A banda, s'està treballant en
un documental amb filmacions
antigues i entrevistes, l'estrena
del qual està prevista ja per l'any
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Això

t’interessa!
El Govern presenta en

Audiència Pública

el Pla d’acció
i el Pressupost per al 2019

Dijous 14
de febrer
a les 19.30 h

Acte públic
obert a tothom
Institut Miquel Biada
Sala d’actes

Av. de Josep Puig i Cadafalch, 101, 3a pl.
(equipament accessible)

www.mataro.cat/plamandat
FOTOGRAFIA: RAVI ROSHAN

Ajuntament de Mataró / Participació Mataró
@matarocat / @ParticipaMataro #AudiènciaMataró

Llar
Llar
Un ambient
diferent a casa
És possible crear espais senzills i
harmoniosos utilitzant una tècnica
efectiva per combinar els colors:
l’anomenat esquema tonal

Utilitzar un esquema tonal és bàsicament utilitzar diferents “valors” clars o foscos d’un mateix to.
En la pintura és comú destacar una paret en especial. Per escollir dos colors d’un mateix to és suficient d’utilitzar un mostrari de colors, més conegut
com a 'pantone': les mostres que es troben en la
mateixa tira pertanyen a un esquema tonal, i són
de combinació ideal.
La guia també ens pot ser útil per escollir la resta
dels colors pertanyents a teles, catifes i entapissats.
No necessàriament hem de ser estrictes amb els
colors, les variacions aporten riquesa al conjunt.

>
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Les claus són les clares
Si és possible, i per afavorir la il·luminació de l’ambient, s’haurien d’acompanyar de tonalitats clares com
blanc, cru o cendra. A més aquestes fan que l’espai
no es vegi tan monòton o avorrit, i poden incloure’s
en el revestiment del terra, els tèxtils o els mobles.
Però no tot s’ha de seguir al peu de la lletra, per
això utilitzar algun detall en un color diferent pot
realçar un espai o un racó en particular, és qüestió
de provar què és el que millor li va a la combinació
que hàgim escollit.

Tot Llar 1855.indd 3

El truc del color

Les diferents tonalitats d'un mateix color
produiran sobre casa
nostra un efecte "ampliador", trencant el
to monòton i donant
personalitat a cada
habitació.
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Llar

Les tres tendències
decoratives que
tornen aquest any
On està escrit que l'aspecte, el mobiliari o el color
de les parets de casa teva hagi de ser el mateix
sempre?
Igual que fins el dia que ho vas decidir no havies
anat al gimnàs o que fins que no vas mirar el segon
capítol no et va agradar aquella sèrie, hi ha una
sèrie de propòsits que es us podeu fer, en família
i respecte casa vostra, de cara a aquest any.

Repassem les tendències en decoració de
la llar que arrasaran aquest any.

Suma-li elements naturals com plantes i decoració
cozy i voilá! Ja ho tens!

1. Els blancs i els colors neutres
L’estil nòrdic és potser una de les tendències que
més adeptes han guanyat en els últims anys. I és
que el color blanc és utilitzat a parets, sostres i terres
amb la finalitat de reflectir la llum natural i aportar
lluminositat a les llars dels països escandinaus, on
escasseja.

2. La fusta natural
La fusta és un material que ja fa anys que és protagonista, una cosa que no canviarà aquest 2019. Ja
sigui seguint l’estètica escandinava de la qual parlàvem abans, l’estil rústic o industrial, la fusta està
present en paviments i complements de tota la casa.

Per tant, si tens un pis o una casa on vols aportar
llum o t’encanta la sensació de tenir espais més
amples i neutres, aquesta tendència encaixa perfectament amb tu. Ceràmica de gran format, càlids
parquets amb tons suaus o parets de pedra natural, són perfectes per crear la llar dels teus somnis.

A més dels parquets, aquest nou any troben revestiments i altres elements decoratius fabricats amb
aquest material. L’aportació d’aquesta temporada
és la fusta natural, sense cap mena de tint. Aquest
material encaixa a la perfecció si el combinem amb
pedra natural i amb elements d’acabat en metall.

Un toc retro
a la cuina
Incorporar objectes antics donarà a la cuina un
toc especial. Actualment
podeu trobar fabricants
d’electrodomèstics retro, i altres objectes funcionals i decoratius amb
l’aparença dels d’antany.
També hi ha estufes que
simulen les velles cuines
de llenya.

Tot Llar 1855.indd 4
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Les aixetes, per exemple, en tons
daurats o d’acer, són també una
tendència que trepitja fort aquest
nou any.

3. A les cuines regnarà el negre
Sens dubte el color de la temporada per les cuines del 2019, és el
negre. Des de les superfícies de
treball fins a les piques, passant
pels armaris, el mobiliari i els taulells de pedra natural o marbre. I
per trencar la monotonia del negre, prova de combinar-lo amb el
blanc a parets i terres. El resultat
és realment preciós!

Tot Llar 1855.indd 5
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El rebedor: la carta
de presentació de
casa nostra
Penseu quines expectatives teniu quan s’obre
la porta de la casa d’un dels vostres amics o
familiars. Segurament, voleu trobar-vos amb
un espai acollidor i amable. Per això, haurà de
tenir una il·luminació intermitja, ni molt intensa
ni molt tènue.

Consells d'il·luminació i, fins i tot, un suggeriment: un rebedor feng shui
El tipus de llum més adequada pel rebedor és la indirecta. Això és, que il·lumini de tal forma que aporti
calidesa a l’ambient. Podeu disposar uns aplics a la
zona alta de les parets o bé una làmpada de peu en
una cantonada del rebedor. El millor seria que aquesta tingués un regulador d’intensitat, per escollir la
llum que preferiu en cada moment. No ens podem
oblidar de les làmpades de sostre de tota la vida, que
encapçalen les llars donant pas a salons amb altres
encara més espectaculars. Una d’aquestes de mida

Tot Llar 1855.indd 6

mitjana pot anar genial en el rebedor, sempre i quan
no sigui massa petit, perquè podria donar lloc a una
sensació d’angoixa en tal cas.
Per últim, si compteu amb un rebedor de pocs
metres quadrats, us aconsellem que, a més d’ajudar amb parets i mobiliari de colors clars i algun
mirall, disposeu uns aplics enfrontats enfocats cap
al sostre. Per complementar-lo, podeu afegir una
làmpada de taula. Aquesta combinació farà que la
llum es reparteixi per tot l’espai i sembli més gran.

Un rebedor Feng Shui
Cada vegada més gent opta per seguir els preceptes
del Feng Shui, aquesta filosofia d’origen oriental
amb milers d’anys d’història, per decorar casa seva
i canalitzar les energies positives que poden entrar
en una casa a través dels colors i dels objectes de
cada estança.
El primer espai que trobem quan entrem en una
llar és un dels que menys atenció li prestem: El
rebedor o entrada, pel qual la disciplina del Feng
Shui també té reservat un consell concret. Us
ho expliquem a continuació: Seguint les normes
que regeixen l’art del Feng Shui heu de tenir clar
que el rebedor d’una casa és per on entren les
energies beneficioses, conegudes
com ‘Chi’. Per això mereix especial atenció la seva il·luminació,
així, la llum artificial ha de suplir
sempre la natural si estem parlant
d’un espai fosc per naturalesa.
Aquesta llum us ajudarà a “netejar” l’ambient de tota substància
negativa i farà que quan entrin les
energies ‘Chi’ per la porta de l’entrada es distribueixin de manera
correcta per totes les estances de
la casa.
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ATENCIÓ A AQUESTA OFERTA!
Per la instal·lació
de les finestres
i persianes,
li obsequiem
la motorització

Oferta vàlida durant
els mesos de febrer i març
Sol·liciti el seu pressupost sense compromís

* No inclou polsador, comandaments via ràdio ni instal·lació

- Som ALUTEK aluminis, una empresa jove però amb professionals de molta experiència - Oferim solucions en alumini i vidre tant per a particulars com a professionals - El millor servei i tracte directe amb els clients ens caracteritza - Optimitzem la relació qualitat-preu amb els millors materials del mercat, adaptats a cada cas - Fabricació pròpia -

FUSTERIA D’ALUMINI
Donem resposta a qualsevol
necessitat de particulars, des de
construcció a reparació

CONSTRUCCIÓ
Acompanyem constructores,
estudis d’arquitectes
i interiors en els seus projectes

TREBALLS A MIDA
Treballem cada projecte de
manera personalitzada,
trobant les millors solucions
fetes a mida

93 116 78 29

PREUS COMPETITIUS
Oferim una excel·lent relació
qualitat / preu, treballant amb
materials totalment garantitzats

Camí de Ca la Madrona, 20
Nau 2 · 08302 Mataró
info@alutekaluminis.com
www.alutekaluminis.com
@alutekaluminis
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Agenda
Guia cultural

LA DROGARESA,
TORNA LA SARSUELA
Diumenge

10

de febrer
18:00 h //
Teatre Monumental (La
Riera, 169. Mataró) //
Entrada: 22 €
Reduïda: 20 €

L

a companyia de sarsueles
Ciutat Comtal és la primera
protagonista del quinzè cicle de
sarsuela organitzat pel Foment
Mataroní.. La Drogaresa, és una
obra molt efectista, amb molt
contrast en el dramàtic i el còmic,
interessant pel text i per la música. El text d’Antonio López Monís
trasllada l’acció a una Venècia
llegendària i romàntica que gira
al voltant al famós Palau Ducal.
No hi falten tampoc les clares
referències al repertori italià.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
MÚSICA //
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'.

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 sota
la llum de les espelmes + Flavia
Camacho, soprano; Rubén Torres,
flauta; Daniel Ariño, piano.

Agenda 1855.indd 2

'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".

Hard GZ + Koke K2
Dissabte 9 febrer / 22 h / Sala
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró)
/ Anticipada: 12 €. Taquilla: 15 €.
Presenta el seu nou disc, Versus,
que destaca pels nous enfocaments
i sons més arriscats.

Discconcert: 'Reskate'
Diumenge 10 febrer / 17 h / Sala
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró)
/ Col·laboració: 5 €.

Concert del grup de reggae i ska
+ sessió de discoteca PD Pulpi.
Organitza: Associació Entramat.

Jazz Crostó Quartet
Dijous 14 febrer / 21 h / Cafè de
Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) /
Taquilla inversa
Quartet jazzístic format per músics maresmencs, que ofereix un
viatge musical complet i atrevit.

TEATRE I DANSA //
'Rebota rebota y en tu cara
explota'
Divendres 8 febrer / 21 h / Teatre
La Massa (Pl. del Teatre, 3. Vilassar
de Dalt) / Ant: 14 €. Taq: 17€.
Teatre performance a càrrec d'Agnés Mateus i Quim Tarrida.
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TEATRE /

MÚSICA /
Carola Ortiz Septet
Dissabte 9 febrer / 20.30 h / La
Sala d'Argentona (Plaça Nova,
15. Argentona) / Taq.: 10 €. Ant.:
7.50 €. Abonament: 6 €.
El pop, el jazz, la cançó, la música brasilera i altres sonoritats
conflueixen en l'espectacle.

'Raphaëlle'
Dissabte 9 febrer / 20.30 h / Teatre
Monumental (La Riera, 169. Mataró)
/ Platea: 17 €. Amfiteatre: 14 €.
Teatre documental que pren com
a protagonista una dona trans per
parlar d'un món en transformació. A
càrrec de La Conquesta del Pol Sud.

'Selfie'
Diumenge 10 febrer / 18 h / Teatre
dels Seràfics (c. de la Torre, 78.
Arenys de Mar) / Preu: 7 €.
Teatre musical d'Ermenegild Siñol.
Amb Filagarsa Teatre de Molins de
Rei. 47è Concurs Teatre Amateur
Premi Vila d'Arenys de Mar.

'L'estranya parella'
Diumenge 10 febrer / 18 h /
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró) / Preu: 7 €. Reduïda: 5 €.
Obra de Neil Simon, a càrrec del
grup de teatre El centru, de Canet de
Mar. 15a Mostra de Teatre Amateur.

INFANTIL //
La porta màgica
Divendres 8 febrer / 18 h /
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró)

Agenda 1855.indd 3

Sessió especial per commemorar
la 'Harry Potter Night'. Tertúlia literària juvenil, d’11 a 13 anys.

'La nena dels pardals'
Divendres 8 febrer / 18.30 h /
Dòria LLibres (c. Argentona, 24.
Mataró)
Activitat familiar. Tastet musical de
l'espectacle 'La nena dels pardals'
a càrrec de La Tresca i la Verdesca
i Teatre al Detall.

Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 8 febrer / 17.30 h: El
conte de la Rotllana "Això no és
una selva", de Susanna Isern, illustrat per Rocio Bonilla.
Dimecres 13 febrer / 17.30h: Art
Time "El Circ", a través de pintures de tots els temps.
Dijous 14 febrer / 17.30 h: Dijous
a la Biblio: "El Peixet d’Or", conte
rus adaptat per M. Eulàlia Valeri
i il·lustrat per Francesc Infante.

Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Divendres 8 febrer / 18 h: Club
dels Setciències: "Som emprenedors, construïm la nostra pròpia
empresa", per a nens i nenes de
8 a 12 anys.
Dimarts 12 febrer / 18 h: La petita
hora del conte: "Més que contes",
per a infants de 0 a 4 anys.

Els arcs intel·ligents de Gaudí
Dissabte 9 febrer / 18 h / Nau
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
/ Inscripció: 93 741 29 30.
Activitat familiar, a partir de 5 anys.
Grans i petits descobrirem les característiques arquitectòniques de
la Nau Gaudí.
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TAULA RODONA /

CENTENARI /
'Cooperativa del Forn del Vidre'

Divendres Culturals a Rocafonda: 'Adolescents en risc'

Dimecres 13 febrer / 18.30 h /
Sala d'actes Can Palauet (c. d'en
Palau, 32. Mataró).
Acte inaugural de la commemoració del centenari. Conferència del
Dr. Martin Iturralde, conjuntament
amb el Dr. Jordi Ibarz.

'Pequemonstruo'
Diumenge 10 febrer / 12 h / Casal
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró)
/ Preu: 7 €.
Espectacle de titelles de la companyia Teatro de Carmen.

'A l'ombra de Schrödinger'
Diumenge 10 febrer / 12 h /
Ca l’Arenas (C. Argentona, 64.
Mataró)
Activitat familiar, amb visita a l'exposició i taller de manualitats.

Buc de Contes
Dimecres 13 febrer / 17.30 h / Buc
de Llibres (Muralla del Tigre, 31.
Mataró)
Sessió especial. Parlants de diferents llengües que es parlen a
Mataró ens explicaran contes de
la seva cultura.

Divendres 8 febrer / 19.30 h / CC
Rocafonda - Can Noé (c. Santiago
Rusiñol, 23. Mataró)
Taula rodona amb educadors
socials i juristes que parlaran de
com vèncer aquest risc.

VARIS /
Creixent lunar i llum cendrosa
Dissabte 9 febrer / 20 h /
Observatori Cosmos Mataró
Observarem el sistema estel·lar de
Càstor (Alpha Geminorum) amb els
nostres telescopis.

XERRADES I LLIBRES /
'Presos polítics a Catalunya,
situació actual'
Dissabte 9 febrer / 19 h / Ateneu
Fundació Iluro (La Riera, 92.
Mataró)
Taula rodona moderada per Marc
Colomer (director ANC). Ponents:
Anaïs Franquesa (IRIDIA), Iñaki
Rivera (SIRECOVI), Miquel Casares
(advocat).

Sessió especial. Trobada amb l'autora Laura Pinyol, al voltant de la
seva obra "El risc més gran".

'Qhapaq Ñan, el Camí Andí dels
Inques'
Dimarts 12 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. 2a sessió: "PERÚ:
capital de l’Imperi dels Inques".

'Com mirar un quadre?'
Dimarts 12 febrer / 18 h / Sala
Roser Carrau (c. Montserrat, 8.
Vilassar de Mar) / No socis 5 €.
Conferència a càrrec de Mariona
Millà. Aula d'Extensió Universitària
Vilassar de MAr.

'Les comunitats indígenes de

TALLERS I CURSOS // l’amazònia peruana'
'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 de reciclatge i creativitat amb Stop motion
Divendres 8 febrer / 18 h /
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
Taller per a joves de 12 a 16 anys,
a càrrec de Catàrtic, dins el projecte TecnoGirl.
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Dissabte 9 febrer / 18.30 h /
Parròquia de Sant Josep (Mataró)
Xerrada - col·loqui i recollida solidària per a Mans Unides.

'Oriol Junqueras. Fins que siguem lliures'
Dilluns 11 febrer / 20 h / Biblioteca
Can Manyer (c. Miquel Martí i Pol,
6. Vilassar de Dalt)
Presentació del llibre, amb la participació de Sergi Sol (autor), Maxi
Calero, Pep Picas i Josep Bargalló.

Vens a la tertúlia?
Dimarts 12 febrer / 19 h / Biblioteca
Antoni Comas (Mataró)

'Ciutats més justes contra les
desigualtats socials'
Dimecres 13 febrer / 19 h / Sala
d'Actes Fundació Iluro (c. Santa
Teresa, 61. Mataró)
Conferència de Ricard Gomà, doctor en Ciència Política a la UAB.
Organitza: Fundació Nous Horitzons.

'Mites d'avui, mites de sempre'
Dijous 14 febrer / 19.30 h / Casal
de Sant Josep (c. Sant Josep, 7.
Mataró)
Conferència 'Els mites grecs
patrimoni cultural' a càrrec de
Domingo Cía Lamana. Organitza:
Escola de Teologia del Maresme i
Cristianisme segle XXI.
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FESTA /
Any Nou Xinès
Diumenge 10 febrer / D'11.30 a
14 h / Des de l'Ajuntament fins al
Parc Central Vell (Mataró)
3a edició. Cercavila amb comparses, actuacions de música i elements populars i tradicionals de
la cultura xinesa.

Talking about...
Dijous 14 febrer / 19 h / Biblioteca
Pompeu Fabra (pl. Occitània, s/n.
Mataró)
Tertúlia literària en anglès: 'The
Good Earth', de Pearl S. Buck.

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

RUTES I VISITES //
Mataró, passeig per la història
Dissabte 9 febrer / 11 h /
Ajuntament de Mataró
Visita guiada per la ciutat, a través
d’anècdotes i lectures.

Oficines d’atenció ciutadana

La Casa Coll i Regàs, com a
mostra d'una època

De 9 a 15 h de dl. a dj.
Dv. de 9 a 14 h:

Dissabte 9 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.

> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47

'L'ombra de l'amor'
Dijous 14 febrer / 19.30 h /
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Presentació del llibre de Pere
Anglas, amb la presència de l'autor i a càrrec de Care Santos.

FESTES I FIRES //
Tres Tombs
Diumenge 10 febrer / 12 h / Des
del Nou Parc Central (Mataró)
Tradicional festa popular amb motiu de la festivitat de Sant Antoni
Abat, amb la participació de carruatges i cavalls vinguts de diferents poblacions de la comarca i
benedicció dels animals domèstics.
Recorregut: Nou Parc Central, c.
del Parc, Caminet de les Vinyes,
Muralla del Tigre, Muralla de Sant
Llorenç, pl. Santa Anna i la Riera.

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00

Casa Coll i Regàs, com a mostra de les arts modernistes
Dijous 14 febrer / 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.

De 9 a 19 h de dl. a dj.
Dv. de 9 a 14 h:
> La Riera La Riera, 48

>

Cerdanyola Pg. de Ramon

>

Molins C. de Nicolau

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

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

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

EMERGÈNCIES 112

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

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

/ Tel. 93 758 24 99
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Exposicions

www.totmataro.cat/exposicions

Alba Tudela Cantallops

INAUGURACIÓ /

Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 28 de febrer.
Exposició de dibuixos i pintures.

'El Turó: 50 anys aprenent junts'
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Inauguració: divendres 8 de febrer a les 19.30
h. Fins al 10 de març.
Mostra de la història de l’Escola
El Turó al llarg de cinc dècades:
origen, evolució, futur, etc.

'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.

'Fotografies del camí'

'Càlida Tardor'

CC Espai Gatassa (C. Josep
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró)
/ Inauguració: divendres 8 de febrer a les 19 h.
Fotografies de Mary Lechuga.

Museu Arxiu Can Caralt (Sant Andreu
de Llavaneres) / Inauguració: divendres 8 de febrer a les 19.30 h.
Pintures de l'artista Pol Peiró.

'Generació (H)Original'
C. C. Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar). Fins al 24 de febrer.
Exposició de fotografies de Marta
Huertas i Dídac Rocher.

Vacuum
'L'obsessió creativa'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Inauguració: divendres
8 de febrer a les 19.30 h.
Obres de Francesc Subarroca, de
la Col·lecció Bassat.

Ca l’Arenas. Centre d’art del
Museu de Mataró (C. Argentona,
64. Mataró). Fins al 24 de març.
Visita guiada: dissabte 9 de febrer a les 17 h.
Obra recent de Rosa Codina-Esteve.

'Vivencias y encuentro'

Ateneu Fundació Iluro

Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Inauguració: divendres
8 de febrer a les 19.30 h.
Olis i tècnica mixta de Mario Terés.

(La Riera, 92. Mataró) / Fins al
24 de febrer:
• 'Parelles Artístiques 2019, experiències creatives per la salut mental'.
Fins al 10 de febrer:
• 'Presos polítics a l'Espanya
Contemporània'.

Biblioteca Pública Antoni
Comas (C. Prat de la Riba, 110.
Mataró). Fins al 28 de febrer:
• 'Dibuixant camins i racons': obres
de petit format de Manel Morral.
De l'11 al 25 de febrer:
• 'Les llengües dels catalans. Les
llengües de Mataró'.
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'Barcelona, fotollibre dels
passatges'
Dòria Llibres (C. d’Argentona, 24
Mataró) / Fins a l'1 de març.
Exposició fotogràfica dels passatges
de Barcelona, de Xavier Carrión.

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

'Catalunya fa 100 anys'
DigiFoto (Avda. Maresme, 283.
Mataró) / Fins al 25 de febrer.
Part de les 300 plaques estereoscòpiques descobertes recentment.

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

'Dones i Tecnologia'
Biblioteca Pública Pompeu Fabra
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins al
16 de febrer.
Projecte TecnoGirl.
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Gent gran
ACTIVITATS //
'El Colesterol'
Dimarts 12 febrer / 17.30 h / Casal
Municipal Gent Gran de Rocafonda
(c. Colòmbia, 55. Mataró)
Xerrada a càrrec d'Encarna Oña,
infermera del CAP de Cerdanyola.
17è cicle d’activitats formatives per
a la gent gran.

ART: 'L'enigma de Velázquez'
Dimecres 13 febrer / 18 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Conferència de Jordi Gonzàlez i
Llàcer (Llicenciat en filosofia i lletres. Comentarista d'Art). Aules
Sènior de Mataró d'Extensió
Universitària.

'Alimentació Saludable'
Dijous 14 febrer / 17.30 h / Casal
Municipal de Gent Gran dels Molins
(c. Mare de Déu dels Àngels, 16.
Mataró)
Xerrada a càrrec de Teresa Torres,
tècnica de Salut Pública de l’Ajuntament de Mataró. 17è cicle d’activitats formatives per a la gent gran.

Gent Gran 1855.indd 3
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CASALS //
Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 28 febrer,
'Calçotada a Tordera' amb visites
a xocolates Torres a Banyoles i galletas Trias a Santa Coloma de Farners
(preu 42 €). • Ball dimecres 16.30
h a la Sala del Bar. • Activitats i
tallers: Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. Informàtica. Artesania.
Grup Musical.

UDP. Casal de Gent Gran
Les Santes-Escorxador. C.
Floridablanca, 118. Mataró. Telf:
93.790.36.72.
• 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 la Gent Gran del Parc
de Mataró. C. Corregiment, 28.
Mataró. Tel: 93.757.13.17.
• Balls: Ball, cada diumenge i festius
a les 17 h. Sopar ball, segon dissabte
del mes. • Cursos i activitats: anglès, català, conversa en anglès,
club de lectura, taller de memòria,
informàtica, taller de fotografia,
puntes de coixí, patchwork, pintura i
dibuix, pintura sobre roba, art floral,
manualitats, punt de creu, tai-txí,
qijong, seitai, gimnàstica rítmica,
balls de saló, balls en línia, sevillanes, castanyoles, country, claqué,
caminades i caminades suaus. Coral.

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda
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Sèniors
T10, disminuir una zona
A partir de l'actual mes de gener, alguns municipis inclosos en la segona
corona metropolitana, gaudeixen
d'una T10 d'una zona (10,20 ), en lloc
de la resta de municipis d'aquesta
corona, amb una tarifa de dues zones (20,40 ).
El sol fet de visualitzar el nou gràfic
de les corones, fa mal a la vista, en
veure municipis de la segona corona de color blanc, equivalent a una
zona i d'altres de color carbassa que
identifiquen a dues zones. (www.
portalpremia.net/arxius/zonesmetropolitanes.jpg).
Aquesta nova zonificació de les
corones metropolitanes, suposa una
greu discriminació entre municipis,
beneficiats amb la disminució d'una
zona, amb distàncies quilomètriques
semblants a municipis no acceptats., com els d'El Masnou, Premià
de Mar, Vilassar de Mar i Cabrera de
Mar. També s'hi ha afegit Mataró,
demanant passar a 2 zones.
Aquests municipis formen part
de la ruta del primer tren de l'estat
espanyol, la línia Barcelona-Mataró,
Els seus habitants han hagut de suportar el seu difícil accés a un bé de
domini públic com la platja, com
a conseqüència de la barrera de la
via del tren.
Aquesta restricció de mobilitat,
durant més de 170 anys, hauria de
ser suficient per compensar els seus
efectes negatius històrics, rebaixant
en una zona les seves actuals.
Aprofitant el moment de trobar-nos davant d'unes properes
eleccions municipals, els seus habitants haurien de demanar als seus
candidats, que incorporessin aquesta
reivindicació històrica en els seus
programes electorals, comprometent-se'n a fer les gestions necessàries per aconseguir-ho.
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
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

Apunts
psicològics
Pecats o passions capitals (2/3)
Certament, les noves generacions
no coneixen la terminologia, però
sí les mogudes emocionals. La típica rabieta de la nena de dos anys
que davant una frustració té una
reacció que espanta els pares o la
iaia. No té límits i es deixa anar. Al
cap d'una estona com si no hagués
passat res: somriu, juga i menja.
Doncs bé, tota aquesta corporalitat
energètica ha de poder-se aprofitar. Aquí entren els aprenentatges
a través de límits adequats.
Quins són aquestes fonts energètiques que contribueixen a la felicitat?
1. La IRA porta cap a la SERENOR
2. L'ORGULL condueix cap a la
HUMILITAT
3. La VANITAT mena a
l'AUTENTICITAT
4. L'ENVEJA és convertida en
RESPECTE
5. L'AVARÍCIA es transforma en
DESPRENIMENT
6. La POR esdevé CORATGE
7. La GOLA passa a ser SOBRIETAT
8, La LUXÚRIA es viu com a
AFECTIVITAT
9. La PERESA arriba a ser l'ACCIÓ
És un bon mapa. I cadascú/na
ho ha de veure quina passió és la
més important perquè esdevé el
pal de paller. Un pal que aguanta
els altres. Aquest és el punt de partença de la teoria de la personalitat
que s'anomena ENNEAGRAMA.
El curs 2009-2010 dels números
1404 al 1416 ho vaig descriure de
forma breu. El coneixement propi
no és caure en orgull o com es diu
avui en un narcisisme o un ego inflat. De la mateixa forma que un
bon esportista ha de conèixer bé
el seu cos per treure'n el màxim
de profit, el mateix en les nostres
formes de ser i qualitats.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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

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

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Hores convingudes

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57
drpereperez@hotmail.com
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REPORTATGE
Text: Cugat Comas
Fotos: Daniel Ferrer

Un esport
que es
mulla

Mataró celebra el Dia Internacional
contra la LGTBIfòbia

D

e diades i dies internacionals sobre
el col·lectiu LGTBI n'hi ha fins a 12
al llarg dels mesos d'un any. La més
coneguda és la de l'orgull, que se celebra al juny, La resta, com la que arriba aquest
mes de febrer, són ocasions més desconegudes i, precisament per això, l'associació Mataró
LGTBI va decidir d'escollir el Dia Internacional
contra la LGTBIfòbia per fer la seva primera
gran campanya ciutadana. L'objectiu no és casual, ni per l'àmbit escollit –l'esport és un món
sovint tancat i estereotipat– ni pel mecanisme
que es vol accionar. A partir d'aquesta setmana,
és voluntat d'aquesta entitat que brega per la
visualització del col·lectiu i la transformació de
la societat, que l'eslògan i l'etiqueta de #esportamborgull arribi a tots els racons de la pràctica
esportiva local.
L'origen de la celebració d'aquest Dia Internacional
contra la LGTBIfòbia que Mataró commemora pràcticament en solitari a Catalunya –amb un programa d'actes que va començar dimarts passat– té un
origen tràgic. El 19 de febrer es va escollir per ser
la data de naixement de Justin Fashanu, primer
futbolista que va declarar la seva homosexualitat, i
que es va acabar suïcidant per la pressió rebuda. El
van trobar penjat en un magatzem d'un carreró de
l'est de Londres. Fashanu (Londres, 1961), negre, gai
i futbolista, es va treure la vida als 37 anys. Va ser
el primer jugador de futbol professional a admetre
públicament que era homosexual. Un mes abans de
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Justin Fashanu, l'home que va originar el Dia

Cedida

suïcidar-se, havia estat acusat d'abusar sexualment
d'un jove de 17 anys a Maryland (els EUA), on s'havia
traslladat per fer d'entrenador. Temerós de no rebre
un judici just als Estats Units per la seva condició
sexual, va agafar un avió a Londres. L'home que el
va denunciar li estava fent xantatge. El 3 de maig de
1998 apareixia mort.
Les últimes hores de la seva vida se'l va veure de
festa en una sauna gai a Shoreditch (Londres) a 20
metres d'on posaria fi a la seva agitada vida. En la
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La campanya
demana que en
tots els partits del
proper cap de
setmana a Mataró
es faci la lectura
del següent
fragment del
manifest

Un dels objectius de la campanya
#esportamborgull és guanyar
visibilitat amb el hastag i amb
fotografies a les xarxes socials

seva nota de comiat es llegia: “No vaig agredir sexualment a aquest noi. El sexe va ser consentit (...)
Per fi trobaré la pau”. Una història colpidora. Res
va ser fàcil per l'alegre Fashanu que fins i tot va ser
pressionat i amenaçat per The Sun, el rotatiu on va
fer pública la seva homosexualitat, per si no accedia a fer aquest pas, ells ho farien públic igualment.
Fashanu va ser un molt bon futbolista a la Premier
que, un cop va sortir de l'armari, va rebre multitud
d'insults homòfobs als camps anglesos.
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"Nosaltres, com a club o associació que
creiem en els valors d’inclusió, col·laboració,
respecte i treball en equip que l’esport fomenta, lluitarem fermament contra la discriminació per orientació sexual i identitat
de gènere i no tolerarem en els nostres espais de pràctica esportiva qualsevol actitud
LGTBifòbica, ni física ni verbal, i censurarem
qualsevol gest o declaració de qualsevol
persona que pertanyi al club, tant esportistes com entrenadors i personal tècnic.
Així mateix, animem els nostres aficionats
i aficionades a que segueixin el nostre
exemple i visquin l’esport des d’una actitud respectuosa, eliminant i censurant
els comentaris sexistes i homofòbics dels
nostres pavellons."
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Amb aquest punt d'origen situat només dues
dècades enrere, s'entén que la necessitat d'una
campanya contra la LGTBIfòbia en l'esport és, encara, plenament vigent. Tot i els importants avenços assolits en el reconeixement dels drets del collectiu LGTBI, encara són moltíssimes les situacions
en les que les persones gais, lesbianes, bisexuals,
transsexuals o intersexuals pateixen discriminacions clares i directes, o viuen en entorns que denigren d’unamanera o altre aquests col·lectius.

Que l'esport es mulli
Mataró LGTBI, l'entitat nascuda l'any passat a Mataró,
va escollir l'esport com a primera punta de llança:
"És preocupant que en l’àmbit de l’esport s’hagin
produït tan pocs avenços. No disposem pràcticament

de cap esportista professional que s’hagi mostrat
públicament com a membre de la comunitat LGTBI
i, malauradament, els comentaris negatius que se
senten habitualment en molts estadis i competicions en relació a aquesta comunitat, són habituals",
expliquen. L'entitat, en la seva declaració d'intencions, assegura que "la pràctica esportiva pot ser una
font molt valuosa d’educació, de salut i d’integració,
però també d’ignorància, violència i exclusió. Si les
persones que dirigeixen les entitats no en són conscients d’això, els infants no s’estaran formant d’una
manera integral i integradora. És per això que demanem la col·laboració dels clubs i entitats, per seguir
formant en el respecte i la diversitat, també en les
persones LGTBI". La campanya #esportamborgull –a
la que dona tot el suport el Tot Mataró i Maresme–
és doncs, en si mateixa, un convit en tota regla a la
comunitat esportiva local formada.

Una Caminada, un manifest i acció a les xarxes

E

ls actes inclosos dins el programa de la
campanya #esportamborgull abracen
tot el mes de febrer. Aquest diumenge
a les 10h hi haurà una Caminada des de
l'Estació fins al Turó d'Onofre Arnau on es s'hissarà la bandera de l'arc de Sant Martí.

El cap de setmana del 16 i el 17 de febrer serà quan
totes les associacions i clubs adherits de la ciutat
llegiran el fragment del manifest abans dels seus

Tot Reportatge LGTBI.indd 4

partits o competicions i, també, penjar una foto
a les xarxes socials donant suport a la campanya.
L'aposta per fer la campanya viral, a més, té una
tercera pota oberta a tota la ciutadania i és que
Mataró LGTBI demana que facin una foto amb
el fulletó de la campanya i la comparteixin amb
#esportamborgull. Igualment demanen que els
membres de clubs i entitats instin els esportistes
a fer el mateix.
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"A l'esport actual es
percep ser hetero com a
'normal' i moltes persones viuen la seva orientació anònimament"
I és que el principal objectiu de Mataró LGTBI és
que tot l'esport local, tots els clubs i entitats i els seus
practicants prenguin consciència de la problemàtica i es
mullin en contra d'accions que passen reiteradament,
setmana a setmana, en diferents partits o recintes
esportius. "Des de l'estereotip de segon quin esport
a l'expressió vexatòria del 'maricón l'últim' l'esport és
ple d'insults i agressions cap al nostre col·lectiu", explica Xavi Tort, membre de l'associació. El primer acte
inclòs dins el programa va reunir, dimarts passat, una
setantena de persones en una taula rodona sobre 'El
tabú de l'homosexualitat a l'esport'.

Una qüestió de drets humans
Per Heidi Pérez, presidenta de l'entitat mataronina,
s'ha de treballar "perquè l'esport deixi de ser font
de discriminacions, assetjament o estereotips. És
un món amb una cultura tancada, molt marcada per
l'heteronormativitat segons la qual allò 'normal' és
ser heterosexual i on moltes persones viuen la seva
orientació de forma anònima". Va recollir el guant
Marina Zablith, entrenadora i exjugadora del CNM
La Sirena: "En comparació al meu país [Brasil] aquí
a Europa i més concretament a Mataró no he tingut cap problema per haver sortit de l'armari, més
aviat tot al contrari". Zablith és conscient que és

La taula rodona inaugural de la campanya #esportamborgull
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una afortunada en aquest sentit: "Tot va ser molt
normal i la gent ho ha tractat amb tota naturalitat.
M’imagino, però, que sent un home deu costar més
sortir de l'armari. Entre les dones hi ha més respecte,
som més delicades. Entre els nois pot ser més violent. És en el món de l’esport masculí i especialment
el futbol on que surti algú de l’armari és notícia".
La taula rodona la completava l'advocat Ricardo de
la Rosa que va detallar de forma minuciosa quin és
l'àmbit legal que cobreix les persones LGTBI davant
casos d'agressió o abús. "És important entendre que
quan parlem dels drets LGTBI estem parlant de drets
humans i el respecte es fonamenta en una sère de
drets que de cap de les maneres tenim ben assumits
a la societat com el dret a la igualtat i a la no discriminació, dret a la integritat física i moral, a la imatge,
l'honor, o la intimitat". De la Rosa va alertar, també,
dels punts flacs del marc legal anticipant que "si governa segons quin partit, podem tenir un problema
d'interpretació de la llei del que és una declaració
vexatòria, amenaçant o insultant, ja que apel·laran
al dret a la llibertat d’expressió". Completava la taula
Toni Travieso, el president del club Panteres Grogues,
nascut fa 25 anys i que es defineix com LGTBI+ en el
sentit que no està limitat a persones del col·lectiu.
Travieso va alertar que "hi ha esportistes professionals que no surten de l'armari per pressions dels
seus patrocinadors" i va situar la problemàtica legal
respecte les persones trans com un dels exemples
clars que "l'esport encara no està obert a totes les
realitats d'orientació i identitat sexual".
Amb l'acte de dimarts, Mataró obria el meló de la
necessitat d'un esport conscient, respectuós i orgullós de la seva diversitat. Aquest febrer, si se sumen
a la campanya, pensin en Justin Fashanu.

Daniel Ferrer
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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
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SOMIEN AMB L'ASCENS
El CH Mataró guanya el Raspeig i és líder destacat i imbatut de
l’OK Lliga Plata en arribar a la meitat del campionat

A
C/ Estrasburg 5, Local 109B
OBERT CADA DIA FINS A LES 04:00H (DARRERE DELS CINEMES)
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Les desigualtats en el món de l'esport
L'esport és un calc del que passa en els altres àmbits de la societat

Agenda
CASA

HANDBOL 1a Estatal Masc.
JH MATARÓ - PALAUTORDERA

Fa uns dies van sortir unes dades
esfereïdores en relació al “repartiment” de la riquesa a nivell mundial.
Deia l'estudi d’Oxfam que 26 persones tenen tants diners com la meitat
de la humanitat. Vol dir que cada un
d’ells té tant com 150 milions de persones juntes. Vaja, que de repartiment poc, la majoria es queden amb
la pobresa. Això provoca ràbia, i és
així, com deia Vicent Partal en un
article de Vilaweb, perquè tothom
sap que la desigualtat no és inevitable, no és cap marca divina, sinó que
és una opció de societat.
La cosa es pot traspassar també al
món de l'esport, on els guanys dels
esportistes millor pagats són quantitats desorbitades. I entre ells també
cal dir que no hi ha cap dona, en el
que és una altra desigualtat ben manifesta... I desigualtat és que mentre
alguns guanyen milions, els nens
i joves hagin de pagar per realitzar
una activitat que està reconeguda
com un bé per a la salut de les persones i que acaba estalviant diners a
la salut pública per altres bandes.

El Personatge

Per exemple, el que guanya en
Messi en un any pot equivaldre
aproximadament al que paguen
200.000 joves per practicar esport.
Evidentment no són ells els que li
paguen directament, però podríem
trobar una cadena que ho lligaria.
En algun moment algú va veure
que, aprofitant la televisió, en això de
l’esport, sobretot d’alguns esports, hi
havia un gran negoci. I d’alguna manera tenen enganxada a la gent perquè mirin el què "ells" volen. Quan
juga Messi tot el món n’està pendent
i l’impacte publicitari és molt gran.
La gent prefereix veure l’esport televisat que no pas anar a veure en
directe l’esport de proximitat. Això
fa que aquí les grades estiguin més
buides que en altres temps i que les
empreses no ajudin com abans als
nostres clubs. De rebot els nens i joves hauran de pagar per fer esport.
És aquest el model de societat
que volem? Pensem-ho i si creiem
que no hauria de ser així, tot i que
sembli una utopia, fem alguna cosa
per canviar-ho.

MARTA TORREJON

jugadora fc barcelona futbol

Dissabte 9 | 18 h | Pav. Teresa M. Roca

FUTBOL SALA 2a Divisió B
FUTSAL - STA. COLOMA B

Dissabte 9 | 20 h | Pav. Teresa M. Roca

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - MONTCADA

Diumenge 10 | 16 h | Mpal. Camí del Mig

FUTBOL 3a Catalana Mas.
PLA DEN BOET - UD MOLINOS
Dissabte 9 | 17 h | Mpal. Pla d'en Boet

CIRERA - MATARONESA
Diumenge 10 | 12 h | Mpal Cirera

BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
UEM PONCE - BANYOLES
Dissabte 9 | 19:30 h | Palau Josep Mora

VOLEIBOL 1a Catalana Fem.
CVM CALIU - L'HOSPITALET

Dissabte 9 | 18 h | Pavelló Euskadi

FORA

WATERPOLO Copa de la Reina
LA SIRENA CNM - SABADELL

Divendres 8 | 16:35 h | CN Sant Feliu Llobr.

WATERPOLO Div. Honor Masc.
CN TERRASSA - QUADIS CNM

Dissabte 9 | 168 h | CN Terrassa

HOQUEI PATINS OK Lliga Plata.
TARADELL - CH MATARÓ

Dissabte 9 | 18 h | Pav. Taradell

BÀSQUET Lliga Femenina-2
BARÇA CBS - ADVISORIA BOET

Dissabte 9 | 18 h | Pav. Sant Feliu Llobregat

BÀSQUET Lliga EBA
ESPARREGUERA - AE BOET
Dissabte 9 | 18:30 h | Pav. Esparreguera
CASTELLBISBAL - UE MATARÓ
Dissabte 9 | 19:45 h | Pav. Castellbisbal

Staffel
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La defensa mataronina va fer dos
gols amb l'equip blaugrana

Col·laboren en la redacció: Josep
Gomà, Cugat Comas, Daniel
Ferrer (fotos), Àlex Gomà, Jordi
Gomà i els serveis dels clubs.
Maquetació: Tàctic.cat
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HOQUEI PATINS

OK LLIGA Plata Mas
Líders intractables en
arribar a l'equador de
la lliga

El CH Mataró acaba la 1a volta de
l'OK Lliga Plata com a líder imbatut

13a jornada (2 de febrer)
Barça B - Maçanet .................................. 3-3
Vilanova - Alpicat .................................. 4-4
Tordera - Sant Feliu................................ 5-3
Palafrugell - Vilafranca..........................3-7
Manlleu - Arenys de Munt ...................2-2
Taradell - Liceo B ....................................2-2
CH MATARÓ - Raspeig .........................8-3

Classificació

CH MATARÓ 33; Taradell 25; Liceo B 23;
Palafrugell i Vilanova 22; Manlleu 20;
Alpicat i Barça B 19; Maçanet 18; Vilafranca 15; Arenys de Munt 14; Raspeig i
Tordera 10; Sant Feliu 5 punts.

Comença la segona volta
a la pista del segon

Abans de disputar la Copa de la Princesa el 16 i 17 d'aquest mes a A Coruña,
el Mataró té el repte de començar la
segona volta de la mateixa manera que
ha acabat el primer tram de la temporada, de forma gairebé immaculada
–10 victòries i 3 empats–, a la pista del
segon classificat, el Taradell. No serà
tasca fàcil, ja que en el primer partit de
lliga el resultat va ser un insòlit 0-0, i
la temporada passada allà el resultat
va ser 2-2.

LLIGA NAC. Cat.Fem.
La lluita, a la zona mitja
4a jornada (1 de febrer)
MATARÓ - Lloret ....................................7-2
Barberà - Sferic Terrassa .....................0-12
Jonquerenc - Cerdanyola B ................. 4-2
Vila-sana B - Noia...................................5-0

Golejada al Jaume Parera. | ch mataró

Va superar el Raspeig alacantí
de forma contundent per
mantenir-se al capdavant
El dissabte passat el CH Mataró va
guanyar l'últim partit de la primera
volta de la lliga d'OK Lliga Plata davant
el Raspeig alacantí. D'aquesta manera
els d'Albert Larrea arriben a l'equador
del campionat com a líders imbatuts,
amb 8 punts d'avantatge sobre el segon i 10 sobre el tercer, i amb l'ascens
a OK Lliga molt ben encaminat.
El partit es va posar aviat de cara
quan Àlex Cantero va transformar
un penal. L'equip local va continuar
pressionant molt amunt i amb eficàcia
en la rematada i dos gols de Guillem
Carbonell i Bernat Romero van fer pujar
un 3-0, que semblava que podria portar

7
2

a un partit molt còmode. Però va reaccionar l'equip visitant trobant espais
a la contra i amb dos gols va posar un
preocupant 3-2 al marcador. Conrad
Xicota va començar a posar les coses
a lloc quan faltava poc pel descans,
i a l'inici de la segona part Romero i
Oriol Lladó ja van obrir un forat que
va donar molta tranquil·litat. Un altre
gol visitant va ser replicat per dos de
Cantero i Xicota, per acabar amb la
màxima diferència de cinc gols.

CH LLORET

Recuperen el partit pendent

El Nacional Femenina segueix
en ratxa en aquesta segona fase,
amb tres victòries consecutives

ETE 1560.indd 3

CP RASPEIG

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

CH MATARÓ

Classificació Grup 2 Fase 2

Aquesta setmana no hi ha jornada de
Nacional Catalana, però l'equip d'Albert
Bou juga el partit ajornat de la primera
jornada de la segona fase, a la pista del
Noia, on tenen una magnífica ocasió de
deixar el lideratge molt ben assegurat.
La temporada passada hi van guanyar
per 2-4, però no val a badar perquè
estan lluitant per la quarta plaça.

CH MATARÓ

El femení en clara línia ascendent

CH MATARÓ: Ariadna Escalas (p),
Adriana Chiva, Marta Soler, Laura
Manzanares (1), Anna Fontdeglòria (2),
Aina Lleonart (2), Eva Requena i Judith
Milla (2).

MATARÓ 25; Jonquerenc 19; Lloret i
Sferic Terrassa 15; Vila-sana B 13; Cerdanyola B i Noia 12; Barberà 1 punt.

8
3

L'equip femení del CH Mataró segueix
demostrant estar en línia ascendent,
ja que lidera el Grup 2 de la segona
fase amb autoritat, i el passat divendres va imposar-se al Lloret de forma
contundent, sumant la tercera victòria

consecutiva. Tot i que al descans el marcador reflectia un 2-1 que semblava deixar-ho tot obert, a la segona meitat
l'equip d'Albert Bou va posar una marxa
més i l'atac va funcionar amb més fluïdesa, de manera que els gols es van
anar succeint fins a la golejada final. Les
mataronines han d'aprofitar aquesta
fase per seguir millorant de cara a l'eliminatòria d'accés al play-oﬀ pel títol.
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BÀSQUET

L'Advisoria Boet torna a
perdre i ja enllaça cinc derrotes
48 ADVISORIA BOET
62 LEÓN
ADVISORIA BOET: Gibert (2), Diao (9),
Camps (3), Claret (4), Llobet (16), Ruano
(5), Massuet, Timoner, Jones (9).
PARCIALS: 14-16, 10-14, 12-13, 12-19

Victòria de les lleoneses. | d.ferrer

El León va escapar-se poc a poc
després del segon quart
Contra el León era difícil i no va poder
ser. Les noies de Jordi Vizcaíno van intentar-ho de valent però a partir del
segon quart els avantatges curts de les
visitants es van anar consolidant. Va
ser tot un partit de fer la goma, amb

les taronges amb ocasions, coratge i
voluntat per intentar guanyar davant
la seva gent i, per contra, un rival castellà sobri, consistent i amb l'escomesa clara de no deixar escapar punts.
S'ha de reconèixer a l'Advisoria Boet
que no es va rendir en cap moment
i va competir, tot i que la diferència
entre els dos conjunts sobretot sota la
cistella era important. La superioritat
física s'hauria pogut contrarestar amb
més ritme però les lleoneses van saber
jugar a un matx de marcador curt i la
selecció de tir de les taronges, amb
molts casos forçats, se'n va ressentir.
La meitat dels 14 punts d'avantatge
forà al tancament del partit es deu als
darrers minuts i és que fins bona part
del quart període, les taronges van
estar a un rampell d'encert i bon joc
de poder capgirar el partit.

El C. Ponce UEM s'enfonsa al final

73 LLEIDA
59 CONSTRUTONI PONCE
C.PONCE UEM: Guillamat, Cuní (8),
Balmes (7), Murat, Domènech (3), Coll
(3), Magriñà (5), Cobo (6), Cynthia (4),
Martínez (2), Llobet, Solé (21).
PARCIALS: 18-13, 12-23, 18-11, 25-12
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El Construtoni Ponce UEM no va poder
tornar a Lleida amb la victòria després
d'un molt bon partit a casa d'un equip
de la part alta. El resultat final és mentider ja que només al final del partit,
en els darrers cinc minuts, l'equip es
va enfonsar i fins llavors va mantenir
les opcions de victòria. El matx va ser
igualat en línia general però més que
en paral·lel, els equips funcionaven a
batzegades, alternant-se en la ratxa i
el domini del joc. Les de Mataró van
brillar al segon quart i, encara, tornant
dels vestidors. Va ser llavors, a la meitat del tercer quart, que les mataronines van arribar a anar 12 punts per
sobre. Al final del tercer quart, però,
les lleidatanes van agafar la iniciativa.

Lliga FEM-2 (A)
A guanyar el Barça a
domicili
Classificació

La Lliga Femenina 2 segueix encapçalada pel Celta amb 32 punts; Ardoi,
30; León, 29; Barça, 28, Azpeitia, 26;
Cortegada, 25; Ibaizabal i Horta, 24;
Advisoria Boet, 22; Segle XXI, 21; Arxil
i Avilés, 20i tanquen Corunya amb 19 i
Cerdanyola amb 16.
17a Jornada (9 de febrer)
Les noies de l'Advisoria Boet necessiten
recuperar el gust de la victòria i l'ocasió
d'aquest cap de setmana els presenta
un derbi a la pista del Barça CBS el dissabte a les 18h. No serà fàcil, però han
plantat cara a les blaugranes i tindran
ganes de derbi.

Copa Catalunya
La visita del segon per la
cua, una ocasió propícia
El Construtoni Ponce UEM enllaça
algunes jornades sense victòria i baixa
fins a la novena plaça de la classificació.
El triomf, que tant s'està resistint, hauria d'arribar aquest dissabte a les 19:30h
al Josep Mora amb la visita del Banyoles
que és segon per la cua.

1a divisió
Tres mataronines
al derbi català
Fins a tres jugadores mataronines van
coincidir a la pista diumenge passat
a Fontajau en el derbi de la primera
divisió femenina. Un gran duel que
l'Uni Girona –amb Núria Martínez i
Rosó Buch– va guanyar al Cadí La Seu,
on juga Ari Pujol. Martínez va anotar 8
punts i Buch va capturar 3 rebots per les
guanyadores mentre que Pujol va aportar 2 punts al compte forà. El Girona
tant mataroní, també, segueix avançant
amb pas ferm a l'Eurolliga.
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BÀSQUET / VOLEI

Lliga eba (C)
Sense rivals fàcils,
més enllà del tòpic

Guanyar a fora és necessari
per no despenjar-se

Classificació

La classificació del grup català d'EBA
està força ajustada i és d'esperar que
propiciï una recta final de competició
realment apassionant. De moment
la 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.
Les últimes setmanes, s'han repetit
triomfs inesperats d'equips "de baix"
sobre els de dalt. Com diu el tòpic: no hi
ha rivals fàcils.

Copa Catalunya
Sense opcions davant el
líder de Copa
El Grup Marthe UEM de la Copa
Catalunya va plantar cara però no va
tenir opcions de victòria en la visita del
líder, el Lliçà d'Amunt, al Josep Mora.
Ara cauen a l'onzena plaça d'un grup de
14, pel que necessiten tornar a sumar.
Ho tindran difícil però no impossible
aquest dissabte a les 18:45h en la visita
al Girona.

1a Catalana Volei

Els tècnics del Feimat i Mataró Parc només tenen al cap la victòria. | d.ferrer

Mataró Parc Boet i Mataró
Feimat reprenen l'EBA
L'EBA torna després d'un cap de setmana de descans i ho fa amb desplaçament pels dos equips mataronins. La
lliga avança i queda clar que és necessari guanyar també fora del Mora i el
Millan per no despenjar-se de la part
alta de la taula que mantenen els grocs
i a la que aspiren a tornar els taronges.

Comencen la segona fase perdent
El Club Voleibol Mataró Caliu va iniciar
la segona fase de la lliga de Primera
Catalana femenina a la pista del CV
Sant Just, un equip que té un nivell
molt superior a la resta de conjunts
i que juga, com es diu popularment,
"en una altra lliga".
L'equip mataroní no va tenir cap
opció i va perdre clarament per 3 a 0.

S'ha de guanyar per no
despenjar-se de dalt
Classificació

La classificació del grup, en el qual
s'arrosseguen els punts obtinguts a
la 1a fase contra els equips del mateix
grup, està així: Sant Just 24, Lleida i
GET Blume 13, CV MATARÓ CALIU
10, Vilassar i Barberà 9, Vall d'Hebron
6, L'Hospitalet 3. Els quatre primers
classificats, sense comptar la GET
Blume es classificaran per al TOP-4, i
d'allà sortiran els equips que disputaran la fase d'ascens estatal.
Propera jornada
El CV Mataró rep l’Hospitalet el dissabte a les 18:00h al Pavelló Euskadi,
en un partit que han de guanyar.
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En aquesta jornada 16 el Mataró Parc
Boet visita Esparreguera dissabte a les
18:30h, en una visita molt complicada.
És anat de tapat, però, que l'equip sovint ha donat la sorpresa.
Pel que fa al Mataró Feimat visita
també dissabte a les 19:45h la pista
d'un Castellbisbal molt necessitat de
punts. Podran els dos equips locals
guanyar també a fora?

3
0

SANT JUST
MATARÓ CALIU

CV MATARÓ: Anna Ramon, Ivette
Callorda, Marta Guerrero, Eva Acebedo,
Andrea Molinero, Montse Carvajal,
Andrea Jiménez, Alba Sánchez, Maria
Garcia, Iris Flores i Violant Pérez.
PARCIALS: 25-16, 25-16, 25-19

Sense opcions
En els dos primers sets les locals ràpidament van agafar avantatge en el
marcador i la van mantenir sense problemes. En el tercer les jugadores del
CV Mataró Caliu, van millorar el servei
i el Sant Just va tenir més dificultats
per avançar-se en el marcador, però
al final van resoldre amb solvència.
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Una derrota contra el rival que
tindran a la Copa del Rei

Div.Honor Masc.
El Quadis CNM és cinquè
14a jornada (2 febrer)
QUADIS CNM -Sant Andreu .............9-11
CN Barcelona - Sabadell ...................... 9-8
Concepción - Terrassa ......................2-22
Mediterrani - Navarra ......................... 17-2
Barceloneta - Canoe ............................12-6
Catalunya - Echeyde Tenerife ........... 12-5

Classificació

Dissabte van guanyar els de fora. | d.ferrer

Un parcial de 0 a 6 va trencar el
partit a favor del Sant Andreu
El Quadis CN Mataró va caure derrotat davant el Sant Andreu, que serà
el seu rival en els quarts de final de la
Copa del Rei que es disputaran aquí
a Mataró el pròxim dia 15. D'entrada
sembla un mal presagi, però ja se sap
que d’un dia per l’altre tot pot canviar.
S’esperava un partit molt controlat
per les defenses, però el primer quart
va ser electritzant, amb alternatives
al marcador i amb domini dels atacs,
i es va acabar amb mínim avantatge
andreuenc. En el segon quart les defenses van treballar més intensament,
i el marcador va quedar empatat abans
del descans llarg.

9 QUADIS CN MATARÓ
11 CN SANT ANDREU
QUADIS MATARÓ: Mario Lloret; Ramiro Veich, Pitu Puig, Marc Corbalán (3),
Víctor Fernàndez (2), Edu Minguez, Lluc
Bertran, Pol Daura, Àlex Codina (2), Pol
Barbena (1), George Ford, Germán Yáñez
(1), Xavier Casabella (ps).
PARCIALS: 3-4, 2-1, 1-2, 3-4.

A l'inici del tercer quart Barbena va
avançar el Quadis, però l'equip visitant no va perdre la control. Amb una
gran actuació del seu porter brasiler
Joao Coimbra, i amb gran efectivitat
en atac va fer un parcial de 0-6 que
va sentenciar el partit a mig darrer
quart. Al final l'equip local va maquillar el resultat amb un parcial de 3-0.

Treballada victòria a Terrassa

PARCIALS: 3-3, 2-2, 2-4, 2-4.

L'equip local dominava ja dintre
del tercer quart per 6-5
L'equip de La Sirena CN Mataró estava en la cinquena plaça de la Divisió
d'Honor, una posició impròpia d'un
equip que jugava l'Eurolliga, i guanyant
a Terrassa ha pujat un lloc.
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Difícil desplaçament

El Quadis li toca dissabte (18 h) un
complicat desplaçament a la piscina
del Terrassa, el segon classificat, que
anirà amb ganes de revenja, ja que un
dels dos partits que ha perdut va ser a
Mataró per 10-7.
La piscina egarenca no ha estat massa
propícia per a l'equip mataroní. Hi ha
jugat 33 vegades (9 en play-oﬀ) i només
s'hi ha guanyat 7 vegades. La temporada
passada s'hi va perdre per 9-5.

Div.Honor Fem.
La Sirena CNM recupera
el quart lloc
11a jornada (2 febrer)
Sant Feliu - Moscardó .........................14-7
Zaragoza - Sabadell ........................... 11-17
Mediterrani - Concepción ................. 22-6
Terrass- LA SIRENA CNM .................. 9-13
Rubí - Sant Andreu..............................6-20

Classificació

Sabadell 33; Sant Andreu 30; Mediterrani 25, LA SIRENA CN MATARÓ 19, Rubí
18, Terrassa i Sant Feliu 15; Zaragoza 6;
Moscardó 3, Concepción 0.

9 CN TERRASSA
13 LA SIRENA CNM
LA SIRENA CN MATARÓ: Gaby Stone,
Laura Vicente (1), Maria Bernabé, Lea Bachelier, Brigitta Games (3), Audrey Daule
(4), Clara Cambray (4), Cristina Nogué,
Marta Bach, Queralt Bertran (1), Júlia
Soler, Carla Graupera, Júlia Àvila (ps).

Barceloneta 42; Terrassa i CN Barcelona 36; Mediterrani 30; QUADIS CN
MATARÓ 27; Sant Andreu 26, Sabadell
17, Canoe 11, Navarra 10; Catalunya 9,
Tenerife 4, Concepción 0.

Es disputa la Copa de la
Reina a Sant Feliu
Cambray va fer 4 gols. | arxiu

El triomf, amb la baixa d'una jugadora clau com és Helena Lloret, no va
estar gens fàcil. Fins al 6-5, ja dintre
del tercer quart, l'equip egarenc va
anar per davant. Però a partir d'aquí va
despertar la millor versió de La Sirena
que va fer un parcial de 0-4, obrint un
forat de tres gols que ja seria decisiu
per acabar emportant-se el triomf.

Aquest divendres a les 16:35 hores La
Sirena CN Mataró disputa el segon
quart de final de la Copa de la Reina a la
piscina del CN Sant Feliu contra el rival
més complicat: el CN Sabadell.
Les altres eliminatòries són:
Mediterrani - Terrassa (QF1)
Zaragoza - Rubí (QF3)
Sant Andreu- Sant Feliu (QF4)
El dissabte es jugaran les semifinals
a les 11:30 i 13 hores. La final serà el
diumenge a les 13 hores.
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Nou Hyundai TUCSON
La teva recompensa.

Sort a la vida? És possible. Però tu saps que aquesta sort te l’has guanyat
amb la teva dedicació en tot i a tots. I és que, com més t’esforces més sort
tens, veritat? Com el Tucson: a través del treball i la innovació, Hyundai ha
creat un SUV que uneix l’última tecnologia en seguretat i connectivitat
amb la distinció i comoditat d’un disseny interior i exterior únics. Gaudeix de
la seva nova pantalla tàctil Display Àudio de 7˝ amb Apple CarPlay™
i Android Auto™. Observa-ho tot amb el seu monitor 360º amb selector
d’angle de visió. I sent-te segur amb la seva Tracció HTrac 4x4 i els increïbles
fars Bi-LED automàtics. Ah, i si vols, també té una versió híbrida lleugera de
48 volts. A què esperes? Puja-hi, estàs de sort, la teva recompensa ha arribat.
Nou Hyundai Tucson des de 18.500€

MOTORPRIM
Av. del Maresme 71-73, Mataró - 937 576 378
www.motorprim.es
Gamma Hyundai TUCSON: Emissions CO2 (g/km): 151-198 Consum mixt (l/100km): 5,6-8,1. Valors
de consums i emissions obtinguts segons el nou cicle d’homologació WLTP. Emissions CO2
(g/km): 124-175 obtingudes segons el cicle NEDC correlacionat.
PVP recomanat a Península i Balears per al Tucson 1.6 GDI 96,4kW (131CV) 4X2 ESSENCE (18.500 €). Inc. IVA, transport, impt. Matriculació, descompte promocional, aportació de concessionari, oferta de manteniment i Pla Canvia a
Hyundai aplicable per l’entrega d’un vehicle usat sota titularitat del comprador durant almenys els 6 mesos previs a la data de compra d’un vehicle nou Hyundai. Oferta aplicable per a clients particulars que financin amb el producte Hyundai MOVE a través de Banco Cetelem SAU un import
mínim de 13.000 € a un termini mínim de 36 mesos i una permanència mínima de 36 mesos. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat financera. No s’hi inclouen les despeses associades a finançament (Comissions, Interessos o Programes d’Assegurança) que es poden consultar
al web www.hyundai.es/configurador. PVP recomanat per a clients que no financin 19.900 €. Oferta vàlida fins al 28/02/2019. Model visualitzat: TUCSON STYLE. Manteniment vinculat al finançament del vehicle. La garantia comercial de 5 anys sense límit de quilometratge oferta per Hyundai
Motor Espanya SLU als seus clients finals és només aplicable als vehicles Hyundai venuts originalment per la xarxa oficial de Hyundai, segons els termes i condicions del passaport de servei. Consulta les condicions d’oferta, manteniment i garantia a la xarxa de concessionaris Hyundai o a
www.hyundai.es
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Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 9
7:00
7:30
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30

AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
DE TEE A GREEN
POESIA EN VIU
CAPITÀ GINGEBRE /
SET DIES
CREURE AVUI
TERRITORI CONTEMPORANI
GAUDEIX LA FESTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
TRAÇ DE CULTURA
PROGRAMACIÓ INFANTIL
THE WEEKLY MAG
BÀSQUET EN JOC
CALIDOSCOPI
TREMOLORS
AL DIA CAP DE SETMANA
ÚLTIMA SESSIÓ
DOCUMENTAL
Els miserables des de dins
de la Barricada
OH LA LÀ!
ÚLTIMA SESSIÓ
CALIDOSCOPI
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT x CATALUNYA
CALIDOSCOPI
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT x CATALUNYA

Diumenge 10
7:00
7:30
8:00

GAUDEIX LA FESTA
ÚLTIMA SESSIÓ
CREURE AVUI
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8:30
9:30
10:00
10:30
11:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
20:00
21:30
22:00
23:00
23:30
0:00
0:30
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00

POESIA EN VIU
CAMINANT x CATALUNYA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
CREURE AVUI
MISSA DE MONTSERRAT
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
TELÓ DE FONS
GASTROPIRINEUS
DOCUMENTAL
Els miserables des de dins
de la Barricada
FINALS DE LA COPA
GENERALITAT D’Hoquei
patins masculí i femení
EN JOC
AL DIA CAP DE SETMANA
DIUMENGE ESPORTS
TERRITORI CONTEMPORANI
ÚLTIMA SESSIÓ
TELÓ DE FONS
DIUMENGE ESPORTS
DE TEE A GREEN
CAMINANT x CATALUNYA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
GAUDEIX LA FESTA
LA CONVERSA
DE TEE A GREEN
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT x CATALUNYA
CALIDOSCOPI
DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 11
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00

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

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

AGENDA EN XARXA
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
SET DIES
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA

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

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

Dimecres 13
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR. ESPECIAL DIA
DE LA RÀDIO. Des del Mer
cat de la Plaça de Cuba
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA
ONA MARESME.
ESPECIAL DIA DE LA RÀDIO
AL DIA BCN Nord-Maresme
TERRITORI CONTEMPORANI
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
EL MIRADOR. ESPECIAL DIA
DE LA RÀDIO. Des del Mer
cat de la Plaça de Cuba
LA CONVERSA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
GAUDEIX LA FESTA
ESTUDI 3
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA

Dijous 14
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00

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

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

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

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

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

Plata est. Femen.
Empat del líder

Tornen a deixar escapar un molt
bon avantatge en el tram final

18a jornada (2/3 febrer)
Sant Joan Despí - Sant Quirze ........ 22-22
JH MATARÓ - Sant Vicenç ............. 23-24
Agustinos - Elda...................................17-21
OAR Gràcia - Amposta .................... 20-25
Benidorm - Puig d'en Valls ...............34-33
Lleidatana - Dominicos .....................21-28
La Roca - Mislata .................................. sus.

Classificació

Sant Quirze 33, Benidorm i Elda 28; Puig
d'en Valls 25, JH MATARÓ 20, Mislata
19; Sant Joan Despí i Amposta 18; La
Roca i Sant Vicenç 16; Dominicos 15,
Agustinos Alicante 7; OAR Gràcia 5,
Lleidatana 2.

Cap a les terres de l'Ebre

El JH Mataró juga el dissabte a les 19 hores a Amposta davant una de les millors
defenses, que a la 1a volta va guanyar a
Mataró per 22-28.

1a Estatal Masc.
JH Mataró sòlid tercer
17a jornada (26/27 gener)
S.Esteve Palaut. - JH MATARÓ .......22-32
Bonanova - Poblenou ........................19-21
Esplugues - Sesrovires .................... 23-20
Sarrià - Sant Quirze ...........................27-27
Granollers B - OAR Gràcia ...............26-33
Montcada - Sant Joan Despí ...........28-20
Palautordera - La Roca ......................19-29
Sant Cugat - Sant Vicenç ................. 28-28

Classificació

Sarrià 31, Sant Quirze 28, JH MATARÓ
25; La Roca 23; Granollers B 22; OAR
Gràcia 21; Sesrovires i Esplugues 19;
Palautordera 18; Sant Cugat i Montcada
15; Poblenou 13; S. Est. de Palautordera
12; Sant Joan Despí, Salle Bonanova i
Sant Vicenç 9.

Van a per la sisena

El dissabte (18 h) el JH Mataró rep el Palautordera. L'equip local busca la sisena
victòria seguida davant un equip amb
jugadors de molta qualitat, però al qual
se'l va derrotar a la 1a volta per 28-30, i
la temporada passada aquí per 28-24.

ALTRES RESULTATS

1a Cat. Fem.: Lleida Pardinyes B -JHM B
27-17. 2a Cat. Mas.: Palautordera - JHM
B 24-28, Ribes - Llavaneres 27-26. 3a Cat.
Mas.: Montcada B - Llavaneres At. 27-23;
Juv.Masc.: Cerdanyola - JHM 39-31. Juv.
Fem.: JHM - BCN Sants 40-14. Lliga Cat.
Cadet Mas.: Bordils - JHM 24-46.

ETE 1560.indd 7

Muñoz va ser la màxima golejadora. | d.f.

L'equip local dominava de
quatre avançada la 2a part
El Joventut Synergie va patir la tercera
derrota seguida que, com havia passat
quinze dies abans contra el líder, va ser
força dolorosa ja que l'equip mataroní
va deixar perdre un bon avantatge.
La primera part va estar molt anivellada i es va marxar als vestidors amb
un 13-12 favorable a les locals, que a
l'inici de la segon van obrir forat de
quatre (20-16).
Un temps mort va activar l'equip
visitant que va anar reduint. Quant

23 JH MATARÓ SYNERGIE
24 SANT VICENÇ
JOVENTUT MATARÓ: Lídia Bentkib,
Noemí Pérez, Laia Argelich porteres; Ona
Muñoz (8), Sara Ruiz, Isa Latorre, Zara
Verdugo, Sandra Fargas (7), Clara Poo (2),
Maria Murillo (3), Sara Muniesa, Saray
Romero, Alisa Forné (1), Clàudia Grajal,
Adriana Murillo (2).
PARCIALS CADA 5': 3-2, 4-4, 5-5, 8-9,
10-11, 13-12 descans; 16-14, 21-17, 21-19, 2222, 23-22, 23-24

faltaven 8 minuts el Joventut dominava 23-22, però l'atac es va bloquejar i
les visitants van sentenciar.

Ja en porten cinc de seguides
22 SANT ESTEVE PALAU.
32 JOVENTUT MATARÓ
JOVENTUT MATARÓ: Dani Torvisco i
Bassory Tandian porters; Manel Núñez
(3), Oriol Vaqué (1), Berenguer Chiva
(1), Bernat Muñoz (4), Jaume Pujol (8),
Bernat Bonamusa (4), Dani Aguilera (1),
Jan Bonamusa (5), Max Anson (2), Sergi
Fuster (3), Oriol Prat i Javi Martín.
PARCIALS CADA 5': 2-2, 4-3, 5-6, 7-8,
9-11, 11-16 descans; 13-16, 13-19, 17-22, 17-25,
19-29, 22-32

El Joventut va aconseguir la seva cinquena victòria consecutiva, que el consolida
en el tercer lloc. Ho va fer guanyant amb
total autoritat a la pista del Sant Esteve
de Palautordera.
El partit va tenir uns inicis igualats,
amb tots dos equips cometent moltes
errades, però en el tram final de la 1a part
amb gran defensa, amb Dani Torvisco

molt bé sota pals, corrent al contraatac
i amb bona resolució en atac posicional,
el Joventut va marxar de cinc (11-16).
A la represa la superioritat mataronina va continuar sent clara. El tècnic
Jordi Fernàndez va fer rotacions i es va
arribar al final a ple rendiment, amb tots
els jugadors ratllant a molt bon nivell.
La diferència va anar pujant i el parcial
de la segona part va ser el mateix que
el de la primera.

06/02/2019 17:37

el tot Esport

FUTBOL

La Mataronesa frena el colíder i
Molinos queda sol a dalt de tot

3a CATALANA
Molinos líder solitari
20a jornada (2/3 febrer)
MATARONESA - Vilassar Dalt .............2-2
La Salut - Premià Dalt.............................1-3
Santvicentí - Llavaneres ......................4-0
MOLINOS - Masnou At. ...................... 3-0
Montsant - CIRERA................................2-5
Vilassar Mar B - LA LLÀNTIA ..............0-1
Fun. Montgat - Arenys Mar.................. 1-2
Lloreda - PLA BOET ...............................0-1
Cabrils - CERDANYOLA ........................3-2

Classificació
Alegria arlequinada. | daniel ferrer

Bon partit d’alta intensitat en el qual
l’equip arlequinat va frenar la ratxa
del colíder que duia tres victòries
seguides. L’equip local es va avançar
amb gol de Joan, però els vilassarencs al descans ja havien capgirat el
marcador. Un gol de penal transformat per Aitor als quatre minuts de la
represa va posar l’empat al marcador,
que ja no es va moure, tot i els intents
dels dos equips.

0
1

VILASSAR MAR B
LA LLÀNTIA

LA LLÀNTIA: Joan, Yusupha (Alexis 71’),
Andrada, Salvia, Paby, Isma, Ibra (Yakouba 71’), Said, Bilal (Díaz 85’), Sergio (Jerreh
60’), Guedes (Saiku 60’).
Els llantiencs van obtenir un triomf
de prestigi al Xevi Ramon de Vilassar
davant un dels aspirants a l’ascens.
Un gol de Saiku molt a prop del final
els va donar els tres punts, fent també un favor als equips mataronins que
lluiten a dalt.

3
2

CABRILS
CERDANYOLA AEiLL

CERDANYOLA AEiLL: Moreno, Àlex,
Valero, Raul, Llop, Ricis, Mas, Romero,
Simón (Valle 75’), Ibra i Delgado (Carrasco 46’).
La del Cerdanyola va ser l'única derrota mataronina de la jornada, tot i
encarrilar molt bé el partit amb gols
de Delgado i Simón en el primer quart
d’hora. Abans del descans va reduir
l’equip cabrilenc, que va sentenciar
amb dos gols en els darrers minuts
de partit.
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UD MATARONESA
VILASSAR DALT

UD MATARONESA: Marcos, Espín,
Dembo, Nogales, Guti, Hidalgo (Moya
35’), Jonatan (Bofarull 46’), Cobos (Vega
63’), Manga, Joan (Carlos 74’), Aitor.

3
0

UD MOLINOS
MASNOU AT.

UD MOLINOS: Nacho, Hèctor,
Mamadou (Cano 75’), Artero, Carmona,
Micky (Uri 69’), Bustos, Jorge, Toni (Joan
56’), Pereira (Roca 80’) i Aitor Moreno.
(Isra 69’).
El Molinos va superar el relatiu tràmit
de la visita d’un dels equips de la zona
baixa amb un triomf que li permet
tornar a ser líder solitari. Bustos de
penal va trencar la dura resistència visitant als 35’ i a la represa van ampliar
el compte Artero i Cano, aquest ja
molt a prop del final.

2
5

MONTSANT PEIRA
UD CIRERA

UD CIRERA: Toni, Isaac, Karamba, Palau,
Ximillo, Yustos (Frank 63’), Cristian R.
(Baba 46’), Agus (Campaña 84’), Izar,
Albert G. (Gianluca 72’), Aleix (Juako 57’)
Primera victòria del Cirera de Polo
al camp del cuer, que no ho va posar
fàcil. L’equip barceloní es va avançar,
però Aleix i Agus van capgirar el marcador abans del descans. Passat el
quart d’hora de la 2a part van empatar els locals i això obligà als cirerencs
a treure tot el millor per resoldre amb
gols de Ximillo, Frank i Izar.

MOLINOS 44; Vilassar Dalt 42; Vilassar
B 40; Santvicentí 39; CIRERA i Arenys de
Mar 37; Llavaneres i Cabrils 31; Premià
Dalt 29; MATARONESA i LA LLÀNTIA
28; Lloreda 27; CERDANYOLA i La Salut
20; PLA D'EN BOET, Masnou At. i Fund.
Montgat 16; Montsant 8.
Tots sis equips juguen a Mataró
El dissabte dia 9 a les 17 hores el Pla d'en
Boet rep el Molinos i el diumenge a les
12 hores el Cirera rep la Mataronesa en
dos derbis de gran interès. Cerdanyola
i La Llàntia també juguen a casa rebent
Montgat (DS 17 h) i Montsant (DG 12:15)

4a CATALANA
Tiana i Calella s'escapen
18a jornada (2/3 febrer)
MATARÓ ATH.- JUVENTUS ................. 1-4
JUVESPORT - Alella ............................. sus.
ROCAFONDA - MOLINOS B ...............2-2
A la classificació el Tiana (47) i Calella
(45) s'escapen. Molinos B (37) i Juventus
(35) són els seus perseguidors ja
llunyans.
El diumenge, a les 18:30 hores, el Molinos B rep el líder, Tiana. I el dissabte a
les 17 h hi ha derbi a Can Xalant entre
Juventus i Rocafonda.

0
1

LLOREDA
PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Jairo, Mamadou, Joel,
Charro, Carrasco, Javi (Vela 77’), Valencia
(Terrazas 77’), Badr, Samuel (Cano 82’),
Eric (Adama 46’) i Cortés (Marquett 83’)
El Pla d’en Boet va obtenir una victòria balsàmica després de dotze jornades sense tastar-la. Va ser en un camp
complicat, amb un gol de Valencia
quan es portaven 10 minuts de joc i
després resistint bé fins al final amb
bona defensa.
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FUTBOL

2a CATALANA
Torna a disminuir la diferència sobre el segon

Tercera derrota de la temporada
i segona a Mollet

20a jornada (2/3 febrer)
Mollet - CE MATARÓ ...........................3-2
Montcada - Besós BV .......................... 2-0
Europa B - Llefià. ....................................1-0
Sarrià - SANT POL ................................. 2-0
Young Talent - Pubilla Casas................1-0
Singuerlín - PREMIÀ DE MAR ............. 2-1
S.Andreu At.- Molletense- ...................1-1
Turó Peira - Parc ....................................4-0
Valldoreix - Canyelles.............................1-1

Classificació

CE MATARÓ 47; Turó Peira 45; Montcada 41, Mollet 37; PREMIÀ 34; Sarrià 32;
Molletense 30; Llefià 29; Canyelles 25;
Parc i Valldoreix 24; SANT POL i Europa
B 21; Singuerlín 20; Sant Andreu At. i
Young Talent 18; Besós BV 17, Pubilla
Casas 14.

Partit molt important
El CE Mataró juga el diumenge a les
16 hores al Camí del Mig davant el
Montcada, tercer classificat, en un partit
molt important. A la primera volta es va
guanyar per 1-4, però la temporada passada a Mataró el resultat va ser 1-2.

LLIGA NAC. Juvenil
Gran triomf a Vilaseca
El CE Mataró va obtenir un gran triomf
per 0-3 a Vilaseca i continua en cinquè lloc
amb 37 punts. Aquest dissabte a les 19:30
rep al Camí del Mig al Bellvitge, equip de
la zona baixa.

1a CATALANA Fem.

El segon gol del Mollet. | @CFMOLLETUE

El Mataró es va avançar aviat,
però al descans ja perdia
El CE Mataró va veure trencada la seva
bona ratxa de cinc victòries seguides i
set jornades sense perdre, en caure a
Mollet, la mateixa població on havia
perdut el seu últim partit el dia 17 de
novembre, al camp del Molletense.
El partit va tenir un inici elèctric
del Mataró, amb ocasió d'Aleix Cirera
i gol de Kique Amador, amb assistència d'Uri.
Amb el pas dels minuts el duel es
va anar equilibrant, i els molletencs,
un bon equip que és el 4t de la classificació, van igualar a la mitja hora.
Aquest gol va esperonar l'equip
local que va tenir bones ocasions per
marcar. També en va tenir una Kique,
però ja prop del descans amb un gran

3
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MOLLET
CE MATARÓ

CE MATARÓ: Pol, Aitor Vàzquez (Ricky
58'), Xema (debutant del juvenil) (Pedro
89'), Adrián Simón, Víctor Yustos, Parri,
Aleix Cirera, Aitor Gonzàlez, Uri (Peque
68'), Toni Muñoz (Marc Pascual 89') i
Kique Amador.
GOLS: 6' KIQUE (0-1); 30' Ramón (1-1);
44' Brian (2-1); 80' Quim (3-1); 90' PEQUE
(3-2)

xut de falta directa va ser el Mollet
qui es va avançar en un moment clau.
A la represa l'equip groc-i-negre
havia de buscar el gol i ho va fer, amb
caràcter i bon joc, però no hi va haver
sort en les accions d'atac. En canvi
l'equip local va fer el tercer gol, amb
una rematada de cap a la sortida d'un
córner. L'últim gol de Peque ja va arribar en temps afegit i sense possibilitats per a buscar l'empat.

Tercer triomf consecutiu

Tercera victòria seguida
El CE Mataró va guanyar per 2-0 el Pradenc i se situa en 9è lloc amb 20 punts
en zona molt tranquil·la. El diumenge a
les 20 h juguen al camp del Martinenc,
que és el 5è classificat.

1a CATALANA
El Vilassar és líder

El Vilassar d'Alberto Aybar és líder després de superar per 2 a 0 el Girona B.
L'Argentona va empatar a Can Vidalet i
és penúltim.
Aquest cap de setmana: Argentona La Jonquera, dissabte a les 17 hores i
Llagostera - Vilassar de Mar, diumenge a
les 18:15 hores.
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L'equip femení del CE Mataró va
aconseguir la seva tercera victòria
seguida i ja puja fins al 9è lloc de la
classificació de la 1a Catalana, lluny
de la zona de descens. L'equip groc-inegre va guanyar per 2-0 el Pradenc,
de Prats de Lluçanès, un equip que
estava 5 punts per sota. El partit es
va jugar al Municipal de Rocafonda

i els gols els van aconseguir Natasja
Villanueva "Tatxi" i Bàrbara Benítez
"Barbi". Van jugar: Olivia Robert,
Carla Comas, Jasmina Navarro, Barbi,
Tatxi, Judit Martínez, Ariadna Velasco,
Sara Armoa, Laia García, Ainoa Cros
i Ona Niubó en l'equip inicial i com
a reserves Gisela Gonzalvo, Andrea
Alvarez i Paula Cabanas.
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T.TAULA / NATACIÓ

Títols i medalles destacades dels equips de natació
i natació adaptada del Centre Natació Mataró
de sis nedadors de la secció d’esport
adaptat del CN Mataró, que van formar
part de l'equip de Catalunya.
En l'àmbit individual va destacar
l'Ariel Schrenk que es va proclamar
brillant 2n classificat estatal en la categoria Júnior. Els altres components
de l'equip del CN.Mataró que van ser
seleccionats foren; la Sandhya Iscla, la
Berta Garcia, la Natàlia Roger Cruañas,
Pol Cantó i Maria Folgado estaven a
l’equip tècnic.
Jan Giralt, en 200 m esquena, i
l’equip del Torrot-CNM en Fons,
campions de Catalunya

L’equip aleví del Torrot - CNM
tercer lloc de Catalunya
Aquest cap de setmana passat es va
disputar el Campionat de Catalunya
Fa dues setmanes es va dispuper equips i l’equip del Torrot CNM,
tar el campionat de Catalunya de
que preparen Andreu Valls i David
Natació Indoor Open a la piscina del
CN.Terrassa.
Chaves, va acabar el campionat en la
L'equip Torrot CNM de Fons, es va
3a posició, per darrere del CN Sabadell
proclamar campió de Catalunya per
i del Barceloneta.
A nivell individual destacar el gran
equips, amb la participació de Guillem Ariel Schrenk subcampió d’Espapaper fet per Berta Serna va guanyar
Pujol (5è) i Roger Rabassa (9è) en ca- nya de natació adaptada
tegoria absoluta, Roger Coma (1r), Es va disputar a la localitat de la plata en els 100 m papallona, i per
Èric Vilaregut (2n) i Júlia Tomico (3a) Valdemoro el campionat d'Espanya Axa Queralt Rovira, bronze en les proves
en júniors, i Pol Martínez (3r) i Judit de Natació de Joves, amb participació dels 800 lliures i 200 lliures.
Garreta (6a) en infantils.
En el campionat de natació, Jan
Giralt va aconseguir el títol de campió
de Catalunya en els 200 m esquena, i
el subcampionat en 100 esquena i 400
estils. Berta Cambray va aconseguir el
bronze en la prova del 50 m papallona
i la 5a posició en el 100 m papallona.

El Quadis CNM guanya a Badalona i continua
en posició de fases d'ascens

L'equip del Quadis celebrant un punt la passada setmana a casa. | daniel ferrer

És segon en solitari del seu grup
de Divisió d'Honor
L'equip masculí de tennis taula del
Quadis CN Mataró va guanyar de forma
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clar a Badalona per 1-5 i és segon en
solitari del seu grup de la Divisió d'Honor, ben posicionat per poder jugar les
fases d'ascens a la Superdivisió Estatal.

Xavier Peral i Yordi Jason Ramos
van guanyar els seus dos individuals i Oriol Lario, que debutava amb
l'equip de Divisió d'Honor, en va guanyar un, perdent l'últim ja totalment
intranscendent.
Classificació: Irun B 26, QUADIS
CN MATARÓ 22 (un partit menys),
Universidad de Burgos 20 (-1), Olot
20, Errenteria 16 (-2), CN Sabadell i
Badalona 16, Borges B 14, L'Escala 12,
Torrelavega 10, Peñaskal 6, Valladolid 2.
Aquest pròxim cap de setmana el
Quadis va de gira al País Basc, i jugarà
tres partits: dissabte al matí a Bilbao
contra Peñaskal, el dissabte tarda a
Irun contra el líder i el diumenge al
matí a Errenteria.
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FUTSAL / HOQUEI

Segona Divisió B
Els nois reben el filial
del Santa Coloma

En Copa, el Futsal Aliança és
millor que el Caldes

Els nois del Futsal Aliança reprenen la
lliga després d'una jornada de descans.
De fet no descansen sinó que el que
havia de ser el seu rival, el Terrassa s’ha
retirat de la competició i automàticament els mataronins van guanyar 5 a 0 a
efectes classificatoris.

Salutació inicial del matx. | @cncaldesfs

Aquest dissabte a les 20h, reben la visita del Santa Coloma, el filial d'un dels
grans equips catalans de Segona B a les
20h al Josep Mora. De ben segur que no
serà un rival fàcil. L'equip colomenc està
en ratxa i situat a la tercera plaça del
grup, amb cinc punts d'avantatge sobre
el quart que és el Sabadell. El Futsal
Aliança, però, ha de seguir puntuant
si es vol acostar a la segona plaça del
Manresa, ara a tres punts.

divisió h. femenina
Les noies descansen
El femení del Futsal Aliança Mataró
no té partit aquest cap de setmana i,
després de la Copa, reprendrà la lliga la
setmana vinent amb l'objectiu de mantenir el frec a frec amb l'altre colíder.

Les mataronines abaten l'equip
amb qui comparteixen lideratge
a la lliga
Gran victòria la del Futsal Aliança femení dissabte passat al Teresa Maria
Roca. Les mataronines van abatre el
que és el seu gran rival a la lliga, el
Caldes, i avancen eliminatòria a la
Copa. La claredat del resultat no està
exempta de la disputa que hi va haver

3
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FUTSAL ALIANÇA
CALDES

ALIANÇA MATARÓ: Nedermann,
Espinar, Cayuela, García (2), Cuquet.
Reixach, Vàzquez, Tortajada, Munne,
Rius de Quiros, Ribas.

i demostra que la segona volta de la
lliga, amb els dos equips mirant-se de
reüll i havent-se de tornar a enfrontar, promet ser del tot emocionant
fins al final.

Arriba la segona victòria dels
nois de l’Iluro HC

Dojo
Cervantes
ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat

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

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

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

www.dojokaratecervantes.es
félix 7º DAN
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Triomf molt important. | iluro hc

6 punts i el diumenge, en la penúltima jornada de la 1a fase, juguen a
Barcelona al camp del Diagonal, que
El passat diumenge l’equip masculí de és el 2n classificat.
l’Iluro HC –al qual s’han incorporat
Alejandro Vargas i Miguel León– va El femení segueix tercer
guanyar per 3-2 el Línia HC obtenint L’equip femení va guanyar per 1-2 al
tres punts que han de reforçar la mo- camp de l’Atlètic Terrassa i continua
ral de l’equip de cara a la segona fase en 3r lloc de la 2a Catalana a dos punts
de la temporada per lluitar per la per- del líder, que és el CD Terrassa. Aquest
manència. L’equip continua cuer amb cap de setmana descansen.
L'equip s'ha reforçat de cara a la
segona volta
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VARIS

Aida Fàbrega (CNM) bronze estatal
en triatló d’hivern
segons de la campiona, la navarresa
Enara Oronoz.

El passat cap de setmana va ser
intens per a la secció de triatló
del CN Mataró
El fet més destacat el va protagonitzar
Aida Fàbrega que va anar al Primer
Campionat de Espanya de Triatló d'Hivern que es va disputar a Vinuesa
(Sòria). Va ser una prova molt dura
disputada amb condicions de molt de
fred i vent, que van obligar a suspendre
el sector d'esquí de fons, adaptant-se
a un duatló, amb 4 km a peu, 14 km
en bici i 2 km a peu.
Aida va sortir fort en la primera cursa a peu arribant primera a la transició.
Després va mantenir-se en el grup capdavanter en el tram de bicicleta i va
resistir en el segon tram a peu arribant
en tercer lloc, aconseguint el bronze
estatal, amb un temps de 45:22 a 22

5è i 6è lloc al Català de duatló
Aquí més a prop es va celebrar el duatló
del Prat, on es disputava el Campionat
de Catalunya per equips, puntuable
per a la lliga catalana. És una competició on els membres de cada equip
han d'anar junts i la sortida es fa contrarellotge. Les distàncies 5km a peu,
20 en bici i 2,5 a peu.
Els equips d’elit del CN Mataró tenien algunes baixes importants però
van tenir bona actuació. Les noies
amb Clàudia Luna, Ivana Peralta, Judit
Zaragoza i Alexandra Cassan es van
classificar en 5è lloc amb un temps
de 1:10:28, a pocs segons del podi. Els
nois amb Albert Ruz, Albert Jiménez,
Oriol Gili, Francesc Juàrez, Xavi Queral
i Vicenç Castellà, van acabar en el 6è
lloc amb 59:47. També es disputava una
prova open i en ella es van aconseguir
dos tercers llocs. En nois amb Quim
Iturralde, Xavi Casal, Javi Castro, Oriol
Bruguera i Kike Baraja amb 1:01:48.
En noies amb Gemma Badia, Joana
Martínez i Núria Bruguera amb 1:20:03.

Exhibició de Marta Torrejón
La mataronina del FC Barcelona Marta Torrejón
va tenir una destacada actuació en el partit que
van guanyar contra l’Albacete. El partit estava encallat i la Marta, tot i ser defensa, el va desencallar amb dos gols que van posar el 3-1 definitiu al
marcador. També va jugar Leila Ouhahabi, l’altra
mataronina. El Barça es manté en la lluita pel títol
a tres punts del líder que és l’Atlético de Madrid
i aviat jugaran la semifinal de la Copa de la Reina
contra aquest equip i els quarts de la Champions
contra l’equip noruec del LSK Kvinner.
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Últim minut...
RUGBY.
El Rugby Club Mataró vol
donar el cop a Badalona
El Rugby Club Mataró després de tres
victòries consecutives i una jornada de
descans, té un partit important al camp
del RC Badalona el diumenge a les 12
hores.

L’equip mataroní està classificat en el
5è lloc de la 1a Catalana amb 14 punts i
visita el tercer classificat, que compta
amb 4 punts més, cosa que vol dir que
una victòria sense bonus per als badalonins emparellaria els dos equips.

BÀDMINTON.
Triplet de Gloria Latorre
al Màster Nac. Sénior

El passat cap de setmana, del 2 al 3
de febrer, es va celebrar a Alfajarín
(Saragossa) el Màster Nacional Sénior
de bàdminton, on va participar la mataronina Gloria Latorre. En aquesta ocasió
va fer triplet, emportant-se l'or de les
tres modalitats en les que va participar.
Amb aquests resultats reafirma la seva
primera posició a individual femení i
dobles femení de les llistes del rànquing
Nacional Sénior.

GIMNÀSTICA.
Bons resultats a Olot
El passat cap de setmana el Club
Gimnàstic Mataró va participar en la 1a
Fase de Copa Catalunya de Gimnàstica
Artística Femenina a Olot. Cal destacar
el 4t lloc a la general de Juna Charansonnet a Base 3P i també el 4t d’Elsa
Rosado a Base 3M. Pel que fa a les més
petitones que van competir a Base 1,
Arlet Balagué va quedar 3a de Base 1G
i l'equip format per la Laia, l'Agnès i
l'Arlet va pujar al més alt del podi en la
mateixa categoria.
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

LA LEGO PELÍCULA 2

MARÍA, REINA DE ESCOCIA

THE PRODIGY

Després de cinc anys de pau i
tranquil·litat, apareix una nova amenaça
que terroritzarà el món. Són invasors de
Lego Duplo o de l'espai exterior que ho
volen destruir tot. Emmet, Lucy, Batman
i altres protagonistes es reuniran per
lliurar una batalla apassionant.
Direcció: Mike Mitchell, T. Gum
Intèrprets: Animació.
93 min

Pel·lícula sobre la vida de Maria Estuard,
d'Escòcia, que ens va enfrontar de forma
frontal a la seva cosina Elisabeth I i que
va acabar presa fins al final, colofó a una
vida plena d'intrigues i infortunis fins la
seva mort.
Direcció: Josie Rourke
Intèrprets: Saoirse Ronan, Margot
Robbie, Joe Alwyn, Jack Lowden.
124 min

Una mare està molt preocupada, amb
tota lògica, pel comportament pertorbador del seu fill i creu que aquest es deu
a alguna mena de fenomen sobrenatural que no només l'afecta a ell, sinó que
també posa en perill el seu entorn.
Direcció: Nicholas McCarthy.
Intèrprets: Taylor Schilling, Brittany
Allen, Jackson Robert Scott, Colm Feore
92 min

WHITE BOY RICK

HIGH LIFE

JEFA POR ACCIDENTE

Narra la història real d'un adolescent, Rihard Wershe Jr, conegut com 'White Boy
Rick' que a la dècada dels 80, als 14 anys,
es va convertir en l'informador més jove
de la història dels col·laboracionistes
amb l'FBI.
Direcció: Yann Demange
Intèrprets: Matthew McConaughey, Richie Merritt, Jennifer Jason Leigh.
116 min

Som a l'espai, molt més enllà del sistema
solar, on un pare i una filla viuen aïllats
en una nau espacial. El pare havia estat
presidiari i viu aquí després de formar
part d'un experiment social. La seva filla,
però, el canviarà per complet. A millor.
Direcció: Claire Denis
Intèrprets: Robert Pattinson, Juliette
Binoche, Mia Goth, André Benjamin.
110 min

Una dona intel·ligent i pencaire, que ha
treballat diligentment tota la vida veu
com li neguen un ascens per manca
de títol. Però se li acaba presentant
l'oportunitat d'opositar a la plaça a partir de la seva intel·ligència.
Direcció: Peter Segal
Intèrprets: Jennifer Lopez, Vanessa
Hudgens, Leah Remini, Freddie Stroma.
103 min

Tot Cinemes 1855 .indd 3

06/02/2019 18:33

Cinemes

Les
estrenes
de Cinemes
la setmana
Els Horaris
dels

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

Cinesa Mataró Parc

Ocine Arenys

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

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

La lego película 2

[En català] 12:15 16:30 18:50 21:10
12:00 12:30 16:00 17:10 18:20 19:30 20:40 00:15 [dv.-dg.+dc.] 21:50

The prodigy

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

La lego película 2

16:00 18:30 19:40 20:30

Jefa por accidente

16:00 18:30 20:30 22:30

Bajo el mismo techo

18:15 20:40 22:40

María, reina de Escocia
[exc. dt.] 21:45

12:00 16:20 19:00 00:30
[ds.-dg. VOSE] 12:20
[dt. VOSE] 21:45

Jefa por accidente

18:15 20:30 22:45 01:00
[dv.-dg.+dc.] 12:10
[dl.-dt.+dj.] 16:00

Bajo el mismo techo

15:50 18:00 20:30 22:45 01:00

Green Book
[exc. dt.] 21:45

16:15 19:00 00:30
[dt. VOSE] 21:45

[ds.-dg. VOSE] 12:20

Dragon Ball

12:15 16:00 18:15

Creed II, la leyenda de Rocky

16:00 18:45 22:00 23:45
[exc. dt.] 22:00
[dt. VOSE] 22:00

The old man and the gun

00:45

[dl.-dt.+dj.] 16:30

Familia al instante

20:10 22:40

La Favorita

00:40

[dl.-dt.] 19:15 22:00

Glass [dv.-dg.+dj.] 18:40 21:30 00:15 [dl.-dt.+dj.] 16:20 19:05 21:45
Astérix, el secreto de la poción...

12:15

Bohemian Rhapsody

[exc. dj.] 19:10 22:00

Sobre ruedas
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16:00 17:45 20:10 22:40

Dragon Ball: Súper Broly

[En català] 16:00 17:45

Familia al instante

20:00

Creed II, la leyenda de Rocky

17:30 20:00 22:30

La favorita

16:00 18:15

Glass

18:10 22:15

Gente que viene y bah

22:40

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

Astérix, el secreto de...

15:45

El vicio del poder

22:40

Spiderman, un nuevo universo
Aquaman

[dv.+dl.-dj.] 17:45

Superlópez

20:30

Bohemian Rhapsody

16:00

20:10 21:45

15:45
[dv.+dl.-dj.] 20:00

[dv.-dg.+dc.] 12:10 16:20

Ralph rompe internet

[dl.-dt.] 16:30

Green Book

[dv.-dg.+dc.] 12:15 16:30

El regreso de Mary Poppins

El vicio...

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

[dv.-dg.+dc.] 15:50
[dj.] 21:50

[dj.] 16:30 19:00 21:30

Aquaman

23:00 [dl.-dt.] 21:50

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

La quietud

18:00 (9, 11 feb.)

El reino

20:15 (9, 11 feb.)
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Pregunta de la setmana
Quina va ser la primera aparició
cinematogràfica de Jennifer
López?

Les dones i el futur de l'Àfrica
Un cas real molt inspirador al 'Documental del Mes'
El pròxim dimecres 13 de febrer
a les 7 de la tarda, DocsBarcelona
del Mes i Clack projecten Ouaga
Girls, al Cafè de Mar. El documental explica la sorprenent història
d’un grup de noies que estudien
l’ofici de reparació d’automòbils
a Burkina Faso, un país on no és
fàcil ni ser dona ni treballadora.
A través de la història d’aquest
grup de companyes de classe
de Ouagadougou, la directora
burkinesa-sueca Theresa Traoré
Dahlberg ens acosta poèticament
al complicat pas de l’adolescència a la vida adulta i retrata com,
a poc a poc, les dones agafen les
regnes del futur a l’Àfrica.
La societat burkinesa està en
moviment, després l’aixecament
popular del 2014 que va fer caure

Tot Cinemes 1855 .indd 5

el règim de Blasie Campoaré. La
renovació del país és notable, tot i
que la majoria de dones s’ho pren
amb cert escepticisme i resignació, ja que a efectes pràctics la
seva situació no ha millorat. Tot
i això, alguna cosa fa pensar que
el futur d’Àfrica ha de passar inevitablement per tenir en compte
les dones. Després del documental
hi haurà un debat sobre el film.
Aquesta vegada, els convidats
per al col·loqui són Marie Faye
i Ababacar Thiakh, del projecte
Diomcoop, una cooperativa formada per 15 persones d‘origen
subsaharià, que va néixer a partir
de la creixent preocupació i reivindicació al voltant de la problemàtica de la venda ambulant no
autoritzada a Barcelona.| Redacció

entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema
Resposta del núm. 1853
"1976"
Guanyadors:
• Ferran Garcia Garcia
• Esther Casado Cabezas

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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Un Sant Valentí
afrodisíac
Gastronomia: Redacció

Tot i que a Catalunya el dia dels enamorats predilecte és el que se celebra la diada de Sant Jordi,
el 14 de febrer segueix sent una de les dates més
tradicionals i inamovibles per celebrar l'amor arreu del món. Per fer d'aquest Sant Valentí un dia
encara més especial, seleccionem cinc aliments
afrodisíacs que van més enllà de la xocolata.
Les ostres: Aquest menjar marí és un dels afrodisíacs més coneguts. La raó que el fa tan efectiu
és l'abundància en zinc, un mineral que dispara
la producció de testosterona, l'hormona que potencia el desig.
El salmó i els fruits secs: O, cosa que és el
mateix, els aliments rics en omega 3. I és que els
àcids grassos que contenen són perfectes perquè
les hormones estiguin a flor de pell. En aquesta
línia estan també les llavors de carabassa i el lli.
Els espàrrecs i els alvocats: Tots dos tenen una
cosa en comú, la vitamina E. Una vitamina que
estimula la producció de testosterona, estrògens i
progesterona. Un cop estan presents en el reg sanguini, aquestes hormones promouen la sensibilitat.
La vainilla: Es diu que el seu aroma reconforta el
sistema nerviós, fet que relaxa i propicia un millor
benestar general.
La magrana: Es tracta d'una fruita molt rica en
antioxidants. A més d'atenuar els efectes de l'envelliment, els antioxidants permeten una millor
circulació, fet que es tradueix també en una major sensibilitat.

Tot a taula 1 afrodisiacs.indd 2

a, el 14
Perquè, a taula i a cas
r més
de febrer pot i ha d'ana
amb
enllà d'uns bombonets
forma de cor...
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EL CONSELL DE
La forma més fàcil i pràctica de fer-ho és incloent-hi una porció moderada de proteïnes d’alt
valor biològic en cada àpat. En general, es tracta
d’augmentar la ingesta de proteïnes de fàcil digestió i, en particular, de prendre aliments rics
en un aminoàcid essencial anomenat leucina,
que es troba en el blat, la soja o els lactis.

COM PREVENIR LA PÈRDUA
DE MASSA MUSCULAR
T’expliquem com prevenir o disminuir la pèrdua
de massa muscular, ja que a partir dels 40 anys
el cos perd aproximadament un 5% cada 10 anys.
Et sona el concepte sarcopènia? És la pèrdua
de massa muscular que comporta l’envelliment. Influeix de manera important en la salut
i moltes vegades disminueix la qualitat de vida
de les persones grans. Els seus efectes més
significatius són un increment del greix corporal i una disminució del metabolisme basal, el
que comporta un augment de la hipertensió i el
colesterol i una major resistència a la insulina
(diabetis de tipus II). La bona notícia és que una
dieta adequada pot ajudar a frenar la pèrdua de
múscul i a mantenir la massa magra.

Consell patrocinat per:

EL CONSELL DE VERITAS 1855.indd 2

• Esmorzar: acompanya les torrades amb un ou,
tonyina, pernil, gall dindi o crema de cacauet.
Una altra opció és completar els cereals amb
germen de blat i beguda de soja.
• Mig matí: una bona opció és prendre un suc
verd amb alga espirulina en pols o llavors de
cànem.
• Dinar: combina llegums i cereals amb verdures
de temporada i empolvora formatge parmesà.
• Sopar: és suficient amb una porció de peix o
carn magra amb verdures.
A més, exercitar els músculs cada dia és del tot
imprescindible, ja que la manca d’activitat física accelera la pèrdua de massa muscular. Per
evitar-ho és aconsellable caminar diàriament
un mínim de 30 minuts i realitzar exercicis de
resistència de dues a tres vegades per setmana:
peses, ball, bicicleta, natació…
C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040
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CONCURS

rosaruizlorente3

#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

lvienrose

guanya
el premi de
kinetic
"Solo para cheeselovers"

Tot a taula Instagram 1855.indd 2

guanya
el premi de
ca la ceci
"Amanida d'alvocat amb sardinetes"

lacuinadegaudir

guanya
el premi de
espinaler
"Calamarsets confitats amb ceba i
tomàquet"
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annabelsoria

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

guanya
el premi de
tasta tu
"Pastís unicorn"

m.elena.a.a

guanya
el premi
METROPOLIS
"Pasta de arroz y cúrcuma, salteado de
setas, ajo, perejil y pizca de guindilla"

Tot a taula Instagram 1855.indd 3
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AMB EMPENTA
Premi als barris per la recollida selectiva
Arrenca un projecte que premiarà amb sortides escolars o altres projectes comunitaris
els barris que augmentin la recollida selectiva
Barris: A. G. / Redacció

Els barris de Rocafonda i el Pla
d’en Boet seran els primers a implementar un projecte que premiarà (amb sortides culturals gratuïtes
per als escolars, o altres projectes
comunitaris triats pels mateixos
veïns) la implicació dels ciutadans
per fer créixer la recollida selectiva
dels residus.

Empenta 1 i 2 1855.indd 2

El regidor d’Espais Públics,
Miquel Àngel Vadell, ha presentat aquesta setmana la iniciativa
"Mataró cívica i activa", que incentiva la recollida selectiva perquè
la ciutat s’aproximi als objectius
plantejats per la Generalitat de
cara al 2020. De fet, i de forma
progressiva, s’espera que el programa s'estengui a la resta de barris mataronins. L’objectiu és que

aquests barris pilot millorin sensiblement els resultats de recollida
selectiva i arribin al 40% a mitjans
d’any, coincidint amb el final del
curs escolar. Per incentivar-ho,
l’Ajuntament destinarà el 50% dels
ingressos que rebrà pels quilos de
selectiva recollits de més a fer que
l’alumnat de primària de les escoles de Rocafonda i Pla d’en Boet
participin en una sortida cultural

06/02/2019 17:10
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fora de l’aula. L’altre 50% dels ingressos es destinarà a la millora
de la neteja a la zona.

L'objectiu és que els dos
barris arribin, al mes de
juny, al 40% de recollida
selectiva
Implicació dels veïns
Per dur a terme la iniciativa serà
clau la implicació de tot el veïnat
i, en especial de les famílies. Així,
ja s’ha contactat amb les AMPES,
així com amb les direccions de les
escoles dels barris, que han decidit implicar-se en la iniciativa.
El projecte també s’ha presentat
a les associacions de veïns amb
l’objectiu de comptar amb la seva
complicitat, i preveu accions destinades als grans productors de
residus, com ara els comerços,
restaurants, etc.
Objectiu 2020
Tots els municipis catalans estan
obligats a assolir, el 2020, l’objectiu
del 60% de recollida selectiva marcat pel Programa de Prevenció i
Gestió de Residus de la Generalitat.
Un objectiu encara més ambiciós que el marcat per la Comissió
Europea, que és del 50%. Mataró
està lluny d’aquests objectius, ja
que el 2017 va recollir selectivament un 31%.

Empenta 1 i 2 1855.indd 3

Promoure l'economia social
entre els joves
Se celebra el primer Camp d’Innovació Social,
un projecte europeu “Claim Your Future”
Innovació Redacció

Alumnes de l’Escola GEM,
el Thos i Codina i l’Escola Pia
Santa Anna han unit forces amb
el TecnoCampus per promoure
l'economia social entre els joves.
El resultat és la primera edició
del Camp d'Innovació Social,
una iniciativa que ha tingut al
Tecnocampus com a principal
dinamitzador i que ha comptat
amb el suport de l'Ajuntament i
la Fundació Servei Solidari.
Precisament l'Ajuntament ha
estat qui ha proposat un repte als
estudiants perquè desenvolupessin idees innovadores amb component social. A través de la pregunta “Com t’imagines el Mataró

del 2022?" el consistori proposava
reptes per 4 grans temes: teixits
intel·ligents, el mar, el nou model
de port urbà i Mataró com a actor
internacional.

Projecte guanyador
El grup guanyador ha estat "The
Tissue Ones", un xip intel·ligent
que protegeix les dones en cas
d’assetjament.
Projecte europeu
La iniciativa està promoguda pel
projecte Claim Your Future. De fet,
i gràcies a aquesta connexió amb
Europa, la millor idea té l’oportunitat de viatjar a Lituània una
setmana per conèixer l’ecosistema
emprenedor del país.

06/02/2019 17:10

Empenta

núm. 1843 del 16 al 22 de novembre de 2018

El TecnoCampus impulsa la transformació
educativa a l'escola Rocafonda
La institució serà el referent a l'escola del projecte Magnet, impulsat per la Fundació
Bofill. L'objectiu és desenvolupar un projecte educatiu referent en el territori
Emprenedoria: Redacció

El TecnoCampus serà el centre
de referència en el procés de transformació educativa de l’escola
Rocafonda. Gràcies a la participació de la universitat en el projecte
Magnet, impulsat per la Fundació
Jaume Bofill, el TecnoCampus serà
la institució que acompanyarà el
centre educatiu de Rocafonda.
Aquesta aliança ha de permetre
a l’escola Rocafonda desenvolupar

Empenta 3 Rocafonda.indd 2

un projecte educatiu innovador i
de qualitat referent en el territori,
tant per a les famílies com per a la
comunitat educativa. El programa
s’inspira en les Magnet Schools dels
Estats Units, que funcionen des
dels anys setanta. A Catalunya, el
programa l’impulsa la Fundació
Jaume Bofill en col·laboració amb
el Departament d'Ensenyament,
l’Institut de Ciències de l'Educació de la UAB i la Diputació de
Barcelona.

Materialització
Professors del TecnoCampus i de
l’escola de Rocafonda, i representants de la Fundació Jaume Bofill
i l’Ajuntament ja s'han reunit per
definir els eixos de treball, que
vol incorporar elements vinculats
a l’emprenedoria, la innovació
educativa i innovació social, així
com el foment de les vocacions
tecnològiques entre els més joves,
sempre en col·laboració amb el
moviment d’Xnergic.
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L'espai de l'economia social

13 de febrer,
Dia Mundial
de la Ràdio
Mataró Audovisual celebra
la jornada amb una
programació especial
Emprenedoria: Redacció

Dimecres, 13 de febrer, amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio,
Mataró Audiovisual oferirà una
programació especial en els magazins de matí i tarda. El programa
El Mirador, presentat per Cristina
Salad, s’oferirà en directe des del
Mercat de la Plaça de Cuba i tindrà convidats i seccions especials relacionades amb el món de
la ràdio i el món del mercat. El
programa es podrà seguir en directe simultàniament per Mataró
Ràdio i Mataró Televisió –també
per Internet– de 10 del matí a 12
del migdia.
La programació de tarda també
se suma a la celebració del Dia
Mundial de la Ràdio. Així, el magazín Ona Maresme, conduït per
Laura Cera, que s’emet cada dia
de 3 a 6 de la tarda per diverses
emissores de ràdio del Maresme,
també s’emetrà dimecres a través
de Mataró Televisió i es podrà veure a tota la comarca. El programa
comptarà amb connexions, reportatges per a conèixer cadascuna
de les emissores i intervencions
dels periodistes que fan possible
Ona Maresme.
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Coop Maresme ja compta amb
vuit punts d’informació i atenció
a la comarca
Amb la incorporació del punt d’informació i atenció
de Pineda de Mar, l’entitat per a la promoció de
l’economia social i solidària, amplia a vuit les
col·laboracions al territori
Economia social: Redacció

Un dels objectius de Coop
Maresme és apropar la sensibilització i l’assessorament de base
cooperativa als municipis d’arreu de la comarca, potenciant la
descentralització, creant xarxa i
vertebrant un moviment cooperatiu d’abast comarcal. L’objectiu
dels punts d’informació i atenció
de Coop Maresme és crear espais
de trobada, coordinació, aprenentatge, innovació, creixement,
creació i assessorament en l’àmbit
de l’economia social i solidària i
el cooperativisme.
L’entitat treballa constantment
amb institucions públiques i/o
agents locals, per crear nous punts
d’informació i actualment ja
compten amb els següents punts:

Punts ja existents
-Argentona: Primer i tercer dijous
de mes
-Cabrils: Primer dimarts de mes
- El Masnou: Últim divendres de
cada mes
- Mataró: Cada dia de la setmana

(cal demanar cita prèvia)
- Palafolls: Primer dimarts de mes
- Pineda de Mar: Segon divendres de mes
- Sant Andreu de Llavaneres:
Primer divendres de mes
-Tordera: Primer dijous de mes
En aquest punt d’atenció, s’hi
realitzen tasques de sensibilització, identificació, acompanyament
i també de diagnosi. Una combinació clau, que ajuda a donar
resposta a les necessitats de les
persones interessades i els projectes d’economia social i solidària
de la comarca.
Si vols més informació sobre els
punts d’informació i atenció de
Coop Maresme; consulta el web
bit.ly/puntcoop-coopmaresme, el
web de Coop Maresme o el hashtag
#puntcoop.
Informació de contacte
www.coopmaresme.cat
twitter.com/coopmaresme
facebook.com/coopmaresme
instagram.com/coopmaresme
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA

TREBALL

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
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
TREBALL
CUIDO MAYORES, AYUDANTE
cocina. Fines semana. 612.543.347
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havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

CHICA BUSCA TRABAJO limpieza
mañanas. 8 €/hora. 602.060.600
/632.044.916
BUSCO PELUQUERA. 636.848.902
EMPRESA UBICADA A Cabrils,
necessita persona entre 30 i 45
anys, per neteja i manteniment
de piscines. Requisits: Proactiu,
carnet de conduir. Tlf. 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.
664.050.492
LIMPIO, PLANCHO. POR horas.
631.434.058
CHICA RESPONSABLE, experiencia,
referencias, se ofrece: canguro,
limpieza, cuidado mayores.
698.663.322
LIMPIEZA EN GENERAL.
632.682.283
CHICA BUSCA TRABAJO Limpieza.
639.076.838
ME OFREZCO COMO cuidadora de
ancianos por horas. Disponibilidad
inmediata. 698.319.869
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado
niños, mayores, ay.cocina... 7€/h.
632.798.061
NOIA FILIPINA S'OFEREIX per
cangurar o neteja. Només matins.
633.606.534
S'OFEREIX TRANSPORTISTA,
conserge, manteniment. Autònom.
633.606.534
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza.
631.173.966
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
Referencias. 617.987.191
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA horas.
698.805.540
CHICO BUSCA CUALQUIER trabajo.
Cuidar abuelos. Referencias.
Experiencia. 656.913.560
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PER INSERIR ANUNCIS: www.totmataro.cat/economics
E L TOT M ATA R Ó : O fi c i n es.
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

PLA D’EN BOET: Papereria Balada:
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS: Ps. Carles
Padrós, 91
CERDANYOLA: Estanco Indiano:
Carrer Roselló, 4

TREBALL

VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR?
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!

TREBALL

BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por
horas. Con coche. 619.617.555
CUIDO PERSONAS MAYORES
noches u horas mañanas.
640.872.344
BUSCO TRABAJO, limpieza,
lavandería, restaurante, cuidar
mayores. 602.189.266
LIMPIEZA CASA, CUIDADO
personas mayores. 631.034.928
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IMPORTANT EMPRESA DELSMA
TARÓ
A
DA
ICA
UB
DE LA REFORMA,

NECESSITA INCORPORAR DE
FORMA IMMEDIATA,

VENEDOR/A

DE MOBILIARI DE CUINA.
PEL SEU DEPARTAMENT DE VENDA
EN EL SECTOR.
IMPRESCINDIBLE EXPERIÈNCIA
a: cv@totmataro.cat
Interessats/Interessades envieu C.V.
. 3600
REF
Indicant la referència:
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CHICA RESPONSABLE C/
EXPERIENCIA. Busca trabajo por

horas. 698.337.218
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
SE HACEN OJALES y se ponen
botones. Tel. 93.790.82.32
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES,
albañilería, electricidad, fontanería,
gas, pintura. Económico 670.232.977
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja.
Desembussos, fosses sèptiques,
neteges tècniques, de basses,
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
E L ECT R I C I STA O F I C I A L 1 ª .
Importante Empresa de
instalaciones precisa incorporar
técnico para realizar tareas de
instalaciones en obra. Enviar CV a:
giramani@giramani.com
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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Econòmics
PROFESSIONALS
REPARACIONES del hogar: montaje,
desmontaje muebles, correas
persianas, grifos, wc, pintura.
631.780.607
RECOGIDA DE MUEBLES Gratis.
644.801.888
HAGO SHELLAC, DEPILACIONES,
masajes, limpieza cutis, pedicuras.
Telf. 658.752.096
T'AGRADARIA EDUCAR EL teu gos?
Truca'm! 680.347.734 María
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
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
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
INSTAL·LADOR AUTORITZAT.
Electricitat, Aigua, Gas, Calderes.
669.067.869. info@rtornay.es
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 esperamos con
una copa. 93.741.63.41 /657.894.558
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Desplegar la tecnologia digital
a través de la xarxa viària local

L

es carreteres son infraestructures de comunicació que enllacen les poblacions d’un territori. La
Diputació de Barcelona és l'administració titular de la gestió de 1.585
km de carreteres locals per les quals
hi circulen diàriament 3.681.735
vehicles i més de 750.000 persones.
La nova aposta per aquestes infraestructures és que, a més de ser
vies de comunicació segures i de
qualitat per a tot tipus de vehicles,
siguin també canals pel transport
de les noves tecnologies que han
permetre l’accés a internet en banda ampla d’alta qualitat i velocitat
de connexió, a tots els habitants
del territori.
És evident que les necessitats actuals de comunicació ja no tenen
només a veure amb el transport de

les persones, sinó que hi ha una
demanda creixent en el conjunt
de la societat, de transport de dades i informació motivada per la
incorporació a les nostres vides de
les noves tecnologies sorgides de
l’era digital.
Facilitar aquestes connexions a les
persones que viuen en el conjunt del
territori ha estat una de les principals
apostes de la Diputació de Barcelona
en aquest mandat , d’acord amb el
que marca l’Agenda digital europea
per al 2020. Guiats per aquest objectiu, aquest 2018 s’ha completat
una primera fase de desplegament
de canalitzacions per fibra òptica a
través de la seva xarxa local de carreteres, que han de servir per proveir
d’accés a internet de banda ampla
al conjunt de persones del territori

on la banda ampla encara no hi arriba a través dels operadors privats.
Les canalitzacions per a fibra
òptica s’incorporen així a les cunetes de formigó de les carreteres
de la xarxa local, fet que suposa
nombrosos avantatges per al seu
manteniment i seguretat. Així, els
tritubs per on es col·loca després
de la fibra òptica queden totalment protegits davant de qualsevol inclemència meteorològica o
d’incendi forestal.
Aquesta nova tecnologia incorporada a les carreteres locals facilita
també poder millora la seva gestió,
ja que permet donar informació
sobre el seu estat als usuaris o fer
càlculs d’intensitat de vehicles que
hi circulen en temps real.

252 km de canalitzacions
i 55 municipis beneficiats
L’Agenda Digital Europea (ADE), l’instrument que impulsa l’economia europea a partir del mercat únic digital, marca coma objectiu
que abans del 2020, el 100% de la població europea tingui accés a
internet de banda ampla (>30 Mbps) i que el 50% de les llars tinguin
un accés superior a 100 Mbps.
En aquesta primera fase del desplegament, realitzada al llarg del
2018, la Diputació de Barcelona ha construït canalitzacions per fibra
òptica al llarg de 252 km de la seva xarxa local de carreteres, amb
una inversió de prop de 19 milions d’euros. Això ha fet possible que
55 municipis de la demarcació amb un total de 178.540 habitants,
puguin tenir accés a internet de banda ampla..

La Diputació de Barcelona aposta per a la igualtat d’accés
a les tecnologies a tot el territori de la demarcació.
1P DIPUTACIÓ - V1 - 1855.indd 2
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Ciutat

Cessen Joan Bellavista com a
gerent del Port de Mataró

128 persones es
queden sense feina
al gener

En el càrrec des del 1998, percebia el 2017 un dels sous
més importants de l'administració catalana

La taxa queda fixada en
el 14,09 per cent

Joan Bellavista ha estat destituït
del seu càrrec de gerent del Port
de Mataró segons ha avançat La
Vanguardia. La decisió del Govern
de la Generalitat arriba com a pas
final d'un expedient obert arran
dels alts emoluments que el mataroní percebia i que el convertien
en un dels càrrecs de retribució pública més ben pagats de Catalunya.
Bellavista no hauria actualitzat la
seva declaració de béns, en la línia
que estan obligats els alts càrrecs
de l'administració.
Joan Bellavista va ser nomenat
gerent del Port l’any 1998 i el passat desembre en una notícia d'El
Periódico s'explicitava que encara
no havia presentat la seva declaració de béns i reprodueix a les caselles les dades que havia facilitat
anys enrere, abans de l'entrada en
vigor de la llei. No presentar les
declaracions pot arribar a comportar una infracció greu amb la
destitució com a darrer termini.

Un sou noticiable
El sou de Joan Bellavista ja va ser
notícia el 2017, quan va transcendir

que cobrava com a director general
d’aquest equipament 132.376,35
euros anuals i com a responsable
també del de Portbou, 37.753,80
euros més. Una suma de 170.129
euros, al pòdium dels més ben
pagats a nivell català. El Govern
va aprovar llavors adaptar el sou
pel càrrec a Mataró i fixar-lo en
105.000 euros anuals. D'aquesta
manera, llavors, s'informava que
el sou s’adequava “als límits retributius fixats per als directius del
sector públic”.
El port de Mataró està gestionat per un consorci amb plena
autonomia orgànica, funcional i
econòmica i en el moment que es
va contractar Bellavista, el seu personal es regia per un conveni que
assimilava els sous i les condicions
de treball a les del sector privat, no
pel conveni únic del personal laboral de la Generalitat. L’any 2015,
aquest consorci passa a adscriure’s
a l’Administració de la Generalitat.
Com a conseqüència, el seu personal també va passar a estar sotmès
al règim jurídic del personal de la
Generalitat. | Redacció

Joan Bellavista, parlant en una presentació al port
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D.Ferrer

Més atur

Arxiu

Repunt de l'atur a Mataró en el
primer mes de l'any. Un total de
128 persones han perdut la feina
aquest gener. Amb aquest augment, a la ciutat hi ha actualment
8.792 persones a les llistes de desocupats i la taxa d’atur se situa al
14’09%. D’aquesta manera, l’atur
torna a situar-se a un valor gairebé
igual al que hi havia a principis
del mes de desembre del 2018.
Respecte fa un any, però, a la ciutat
hi ha 859 persones aturades menys.
Al Maresme, l’atur també ha
augmentat aquest mes de gener.
Concretament ho ha fet en 368
persones. A hores d’ara, a la comarca hi ha un total de 25.630 persones desocupades, fent que la taxa
d’atur se situï al 12’51%. Igual que
amb Mataró, amb aquest augment
d’aturats, el Maresme torna a situar-se en valors similars als de
principis de desembre del 2018.

Pujada general
En el global de Catalunya, l’atur ha
pujat aquest mes de gener en 5.469
persones, situant el nombre d’aturats en els 398.376. La taxa d’atur
és del 11’05%. Igual que passa amb
el Maresme i amb Mataró, a dia
d’avui hi ha menys aturats que fa
un any a Catalunya. | Red.
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Disputa intensa amb
aires electorals entre
Volem i el PSC

Morón, de Volem

Arxiu

El partit denuncia Bote per
suposada discriminació
L’ambient pre-electoral és plenament palpable en la darrera controvèrsia entre el grup de Volem
i el govern del PSC. En aquesta
ocasió el partit de Montse Morón
va anunciar que denunciaria l'Alcalde David Bote per discriminació envers aquest partit polític i
per afavorir el transfuguisme. Els
greuges de la denúncia judicial al
batlle es fonamenten des del pacte
subscrit amb Mataró en Comú –
comptabilitzant el vot de la regidora de Podem Sarai Martínez– a
unes suposades faltes reiterades de
falta d'informació al grup de Volem
o de discriminació protocolària
en actes com l'ofrena floral a les
víctimes de l'Holocaust o la distribució de llocs al Ple Municipal.
L'anunci d'aquesta querella
contra Bote va obtenir, per part
del PSC, una resposta també molt
contundent. La portaveu del PSC
Núria Moreno va defensar-se dient que sempre s’ha tractat Volem
i la regidora Morón de la mateixa
manera que a la resta de grups
de l’oposició i va lamentar “la judicialització de la política i més,
per a fer-ne un ús electoral ara
que s’acosten les eleccions municipals”. Moreno va recordar el
caràcter “conflictiu” de Morón.

A9 ciutat volem.indd 2
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"En desigualtat social hem retrocedit 20 anys"

Ricard Gomà serà a Mataró el dimecres 13

Cedida

Parlem amb Ricard Gomà, Professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma
de Barcelona
Societat: Cugat Comas

Ricard Gomà és el convidat de la
fundació Nous Horitzons aquest
dimecres 13 a les 19h a la sala
d'actes de la Fundació Iluro. Hi
pronunciarà 'Ciutats més justes,
contra les desigualtats socials".
Una veu experta per la situació
social de les ciutats com Mataró.

La crisi ha acabat però la desigualtat social no ha parat de
créixer. És així?
L'impacte de la crisi va eixamplar
de forma molt forta les desigualtats
i hem retrocedit dues dècades. El
model de recuperació econòmica
ha propiciat una ocupació precària, salaris molts baixos i elements
d'emergència social. Hem d'estar molt alerta perquè davant una
nova crisi estarem per sota d'on
estàvem en capacitat de resposta.
Hi ha necessitats socials que han
emergit els darrers anys amb gran
força com ara l'accés a l'habitatge.
i davant d'això no tenim polítiques
públiques potents.
Som a temps, des de l'administració, d'incidir en problemàtiques com aquestes?
Es poden començar a generar

Tot ciutat ricard goma.indd 2

respostes a curt termini. En habitatge, amb el parc públic que
tenim si hem d'esperar a tenir el
de les grans ciutats passarien 50
anys per poder incidir. Però precisament per això es fa inevitable
una política d'intervenció ràpida
sobre el mercat de lloguers. Regular
preus, ampliar terminis, es poden
fer polítiques. Necessiten d'intervenció estatal i autonòmica? Sí.
Però també hi ha polítiques a fer a
curt termini com la reserva del 30
per cent per a lloguer social que ha
aprovat Barcelona. Històricament
la capital d'aquest país ha fet de
motor en moltes coses respecte
altres ciutats de l'àmbit.

La de l'habitatge és una problemàtica d'alta complexitat.
Les dinàmiques són molt potents.
L'habitatge mai ha estat un dret
en aquest país, aquesta és la llàstima. Durant molt de temps, es va
mercantilitzar i fer negoci amb les
necessitats de la gent i ara és directament un actiu financer i tots els
grans fons han fet de la propietat
immobiliària la seva unitat. És una
amenaça molt gran davant la que
cal activar amb la màxima potència els instruments urbanístics que
tenen les ciutats.

La inseguretat en alguns barris
de Mataró sembla haver tocat
fons recentment.
És probable ara estiguem pitjor
que en plena crisi respecte alguns
aspectes en aquelles zones que
necessiten de més cura. No conec
Rocafonda en profunditat però hi
ha una pauta de concentració de
moltes problemàtiques en determinats barris. Passa a moltes ciutats i dispara les vulnerabilitats. És
molt necessari repensar la necessitat d'una política de barris. Calen
polítiques valentes en l'àmbit social, d'habitatge, de convivència i
de seguretat.
L'alta concentració d'immigració empitjora la situació?
No. La pluralitat d'orígens ha vingut per quedar-se i ha provocat un
gran enriquiment de les ciutats
en cultura i activitat econòmica.
S'han de trobar les polítiques de
gestió de la pluralitat, amb independència del seu origen. Quan
s'han aplicat polítiques d'acollida i convivència no hi ha hagut
conflictes ètnics de cap tipus al
nostre país. Els "guetos" al nostre país són més de rics que de
pobres, l'únic gueto que hi ha a
Barcelona és Pedralbes.
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L'Associació Cultural
... i 15! presenta llibre
sobre Carnestoltes
Es tracta d'un títol familiar
il·lustrat per Núria Piqué

Imatge del llibre

Cedida

L'Associació Cultural... i 15! presenta aquest divendres 15 de febrer
el seu nou llibre, Carnestoltes amb
lletra i música. Un títol pensat pel
públic familiar que recull la banda
sonora del Carnestoltes mataroní i
que està il·lustrat per Núria Piqué.
El nou projecte fa un repàs dels
diferents actes i protagonistes de
la festa de carnaval, i inclou en un
CD un recull dels elements i les
músiques més característiques.

Presentació

"Carnestoltes amb lletra i
música" es presenta
divendres 15 a les 19 h a la
Biblioteca Pompeu Fabra
Però, a més, a l'acte de divendres
està previst que s'informi de les festes de Carnestoltes d'aquest 2019.
D'una banda es revelarà el cartell guanyador del 5è Concurs de
Cartells de Carnestoltes de Mataró,
i de l'altra, es detallarà el programa
de la festa d'enguany i es donarà el
tret de sortida a la difusió d'aquesta. La resta de cartells concursants
quedaran exposats a la mateixa
Biblioteca Pompeu Fabra fins al
6 de març. | Anna Galdon

A9 cultura i15.indd 2
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Oriol Feliu, cap de colla dels Capgrossos
Aquest jove i històric de la colla liderarà un equip tècnic molt ampli
amb l'objectiu de recuperar massa social i metodologia d'assaig
Castells: Redacció

Oriol Feliu Trabal, de 32 anys, és el nou cap de colla
dels Capgrossos. Tot i que l'assemblea ordinària de
la colla no va ratificar divendres passat el nomenament, en no haver-hi candidats al final de la primera
convocatòria, el mateix Feliu va aprofitar l'ocasió
per anunciar la seva predisposició en el decurs de
la sessió i va rebre l'encàrrec de la Junta de l'entitat
de començar-ne a liderar els assajos i actuacions
immediatament, en espera d'una assemblea que
el confirmi en el càrrec.
Feliu va ser molt aplaudit per l'assemblea i va
desgranar el seu programa, sense centrar-se en objectius castellers sinó de mètode, de recuperació de
massa social i sistema d'assaig i eixigint compromís
als membres de la colla de la camisa blava.

Jove i històric
Feliu, membre de la colla des de la seva fundació i un
dels primers integrants de la canalla el 1996, reuneix
joventut i veterania, llarga experiència en els castells
on ha estat peça clau dels troncs de la colla i assidu
de les alineacions més tècniques com el pilar o la
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torre. El nou líder dels Capgrossos és docent, metre
de primària i ha estat jugador i entrenador d'hoquei patins. Va ser el primer entrenador de l'equip
femení del Club Hoquei Mataró en les seves millors
temporades recents. De fet vol aplicar conceptes del
lideratge d'un equip esportiu a la colla castellera

Jordi Marquès

L'assembla va escollir per segon any
de President a Jordi
Marquès
Feliu encapçalarà una Junta Tècnica molt àmplia
i serà el setè cap de colla dels 23 anys de Capgrossos
de Mataró, succeint a Cugat Comas que ho ha estat
les temporades 2017 i 2018.
Acompanyen a Feliu en el "pinyol" de la tècnica
David Minguillón de sots-cap de colla, Mia Castellví
d'ajudant, Pau Bach i Roger Bellavista a l'equip de
pinyes, Dani Carnota al de folres i Diana Solà i Carla
Arís al capdavant de l'equip de canalla.
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Doble concert de
rock fet a Mataró al
Clap
Masvidal i We Are Not
Heroes, avui divendres

We are not heoes

Cedida

Dues bandes de música rock
amb toc mataroní omplen aquest
divendres 8 de febrer la Sala Clap.
En un concert doble organitzat per
la Casa de la Música de Mataró i
el segell discogràfic Microscopi, el
concert està previst que comenci
a les 22 h.

Masvidal
Sorgit de l'ESMUC, presenta
un projecte de pop-rock en català, i està format pels músics
professionals Rubén Bes, Pep
Pérez Cucurella i Aleix Burgués.
Actualment el grup està gravant el
seu primer disc, Lliure, als estudis
Gravitymusic.
El nou projecte, que ha de veure la llum el 3 de maig, està gravat per Joan Barranca i masteritzat a Nova York per Ryan Smith a
Sterling Sound.
We Are Not Heroes
Tot i ser una banda de rock, aquesta
formació nascuda el 2014 té influències funk, punk i blues. Amb un
estil que defineixen com a "fresc i
renovador", presenten el seu primer treball d'estudi, Buenos, Malos,
Héroes y Villanos. Un disc que, asseguren, és ple de “càrrega social,
preguntes existencials, sentiments
i valors”. . | A. G.

A9 cultura rock.indd 2

06/02/2019 17:26

www.gress.es

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.
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ANTRACITA

GRIS

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

5,90

SAVANA

Modelo Minuit.

6/2/19 9:25

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

LA COCINA DE TUS
SUEÑOS YA ES POSIBLE!

te REGALA
los azulejos!
*Consulta condiciones de la oferta en tienda.

ENCUENTRA ESTAS Y MUCHAS MÁS OFERTAS EN NUESTRAS TIENDAS
2P GRESS ARGENTONA 1855.indd 3
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The Tyets, trap i reggaeton "xato" en català

Imatge del videoclip de de la cançó 'Santrap' de 'The Tyets'

Cedida

El grup format per Oriol De Ramon i Xevi Coca presenta nou vídeo i comença a tenir
els primers concerts de presentació del dic 'Trapetón'
Músics: Cugat Comas

La història de 'The Tyets' sembla
una broma fins que veus que és realitat. Són en Xevi Coca i l’Oriol De
Ramon i passen per ser el primer
grup de trap i reggaeton cantat en
català de Mataró. Val més començar per aquest fet, la principal certesa, perquè és probable que si un
no parla el mateix argot que ells a
partir d’aquí entengui poquet. Les
Santes passades van presentar un
videoclip, ’Santrap’ amb l’un vestit
de momeroter i l’altre de diablessa i cantant les excel·lències de la
Festa Major amb sentències com
“no hi ha res més xato que el No
n’hi ha prou”. Era una bona carta de presentació d’un projecte
musical sorgit pràcticament de la
broma que, sense voler-ho massa,
va guanyant serietat i trajectòria.
“Ens diem tete i tet i va variar a
tiet i d’aquí a The Tyets”. Aquesta
és la seqüència que explica el nom
del grup. Tota la resta de passes
són cosines germanes d’aquesta afirmació. Han fet un disc que
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es diu Trapetón perquè barregen
“trap i reggaeton” tot i que aquí
hi afegeixen “altres músiques urbanes, sonoritats llatines o l’electrònica”. Asseguren que intenten
fer-se els seriosos però no poden: “Comencem a dir tonteries
i de cada bogeria n’acaba sortint
una cançó”, asseguren. Coca i De
Ramon formaven part d’un antic
grup i ara han fet el pas.

De la broma al disc
Van començar jugant a rapejar,
a tocar programes d’edició, van
fer bases i sense deixar la conya
i l’argot van parir el projecte.
L’autotune, que afina les veus és
el seu gran aliat. Expliquen que el
seu propòsit és “fer cançons fàcils
però des de la coneixença musical, volem fer cançons ben fetes
però 'a lo loco'” i anticipen que
el truc és que les tonades siguin
fàcils i s’enganxin. Cançons com
Mostassa, “un reggaeton que pica
massa” en donen fe.
Les cançons de 'The Tyets' estan recollides en un disc que,

òbviament, té les plataformes
digitals com a mitjà d’expansió
i difusió amb 10.000 reproduccions totals.
El curiós és que les cançons es
van gestar amb l'oceà separant els
dos integrants del grup. “Ho hem
après tot nosaltres, l’hem autoproduït a distància”. Coca estudiava a Mèxic i De Ramon a Girona.
Es proposaven frases i tonades i
per internet van crear el cos de
les cançons del Trapetón. Tot per
ordinador, com marca la tendència
urbana, és clar.
Ells diuen que esperen que el
seu material segueixi guanyant
'hype'. Tenen els primers concerts
confirmats i esperen entrar als circuits de festes majors. El primer
grup de trap en català de la ciutat
està a punt d'estrenar el vídeo de
'Mala Vida', “un trap cubà i latin
clarament autobiogràfic” i volen
seguir sent-hi a les Santrash, la
cita “alternativa i random que és
una festa de merda de cada 29
de juliol”. Com per entendre'ls, a
aquests joves.
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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)

Sents que ja és hora de posar energia

Amb Venus transitant per Capricorn,

Si les coses s'havien aturat una mica,

en el futur. D'invertir esforços en el

t'enfoques a conservar o en millorar

entres en una fase de moviment. Amb

que vols aconseguir en els mesos

el que ja tens. I si es tracta d'una

Mercuri amb bon aspecte amb Mart i

vinents. El sector dels amics conté

relació, apostes per una més gran

Urà, poses energia en lluitar pel que

novetats interessants.

implicació i compromís.

realment t'importa.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Amb la Lluna a Àries, transitant pel

Si tens parella, amb el Sol transitant

Moment de renovar, d'ampliar conei-

sector professional, entres en una

pel sector VII, entreu en una altra

xements i d'obrir-te a noves oportu-

etapa de canvis i et demana que siguis

fase. Pots sentir que l'altra persona

nitats. És essencial perquè tot plegat

tu qui posi condicions i que lluitis de

et mostra aspectes del seu caràcter,

es doni, acceptar l'entrada de noves

manera individual.

que desconeixies.

amistats a la teva vida.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Venus transitant per Capricorn i apro-

Molta energia per usar en el sector

Cerques maneres alternatives de re-

pant-se a Saturn, t'exposa a una si-

laboral, però compte amb com la uti-

laxar-te i d'elaborar una millor vida

tuació on pots sentir el pes de la

litzes, la quadratura Mart-Plutó pot

interior. Et preocupa el futur i saps

responsabilitat, especialment pel que

afavorir un ús inadequat d'aquesta

que només pots canviar-lo des del

fa a qüestions familiars.

energia i resultar violenta.

present. Gran obertura mental.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Mostres interès a millorar la teva

Compte amb el llenguatge, la conjun-

Amb el trànsit del Sol pel teu sec-

imatge i saps que això implica mou-

ció de Mart amb Urà pot proporcio-

tor XII, es posen en relleu qüestions

re't i elaborar estratègies. En termes

nar-te una gran habilitat en aquests

que tenies tancades amb un cadenat.

generals, si segueixes fent el mateix

dies per resoldre problemes, però

Sembla que toca moure fitxa per con-

de sempre, res canviarà.

caldrà mesurar les paraules.

trolar tu les circumstàncies.

www.facebook.com/dhannaastro
dhannaastro@hotmail.com
PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

Amb el CONCURS de la
PARAULA INVERTIDA i el
concurs del
BANNER INVERTIT
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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:
ÒSCAR ORTEGA GÀLVEZ
Paraula invertida:
COMPROMÍS

Adreça web del banner invertit:
www.studiferra.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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Nova atenció psicològica per als alumnes
L'alumnat de l'Institut Argentona podrà consultar i rebre orientació de manera
confidencial per part de la psicòloga municipal
Educació: Arg.Com.

L'Institut d'Argentona ha implementat des d'aquest febrer un
nou servei de consulta psicològica
adreçat a tot l'alumnat. Aquest és
un nou recurs del centre que està
conduït per la psicòloga municipal i la qual, de manera confidencial, dotarà d'eines i orientació.
L'alumnat de l'institut pot adreçar-s'hi de forma espontània i fer
tota mena de consultes de caràcter
personal, emocional, de comunicació i de relació amb els altres.
El director de l'institut, Antoni
Izquierdo, assegura a Ràdio
Argentona que aquesta iniciativa
neix de la col·laboració amb l'Ajuntament d'Argentona el qual ofereix
el servei de la psicòloga municipal
amb ubicació al mateix centre.
Segons ell, l'objectiu és similar
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al programa "Salut i Escola", implementat al centre, i el qual té la
voluntat de millorar la salut dels
adolescents mitjançant accions de
promoció, prevenció i d'atenció
als problemes relacionats amb la
salut. Així doncs, el programa de
salut física es complementa amb
el nou servei de salut psicològica.

Millor benestar emocional
Aquest, està pensat per millorar
el benestar emocional dels i les
adolescents així com les relacions
de convivència al centre educatiu i
les famílies; per detectar i prevenir
situacions de risc i problemes de
salut mental; per orientar i donar
eines per la resolució dels conflictes, per detectar problemàtiques
susceptibles de ser tractades mitjançant la intervenció comunitària o de grup i per donar suport

als professionals de l'educació en
l'abordatge d'aspectes emocionals
i de salut mental de l'alumnat.
Izquierdo està convençut que
aquest projecte beneficiarà a
l'alumnat en l'àmbit individual
però també a tota la comunitat
educativa en el seu conjunt, ja que
en el cas d'un conflicte entre alumnes, la intervenció de la psicòloga
contribuirà, segons diu “a reparar
la convivència que es pugui haver
trencat”. També remarca que aquest
projecte afavoreix el benestar emocional de l'alumnat i per tant és un
suport a la tasca del professorat i
a les famílies. Finalment, destaca
la necessitat d'aquest servei per
part de l'alumnat perquè, segons
diu, és “un espai confidencial per
consultar amb tota confiança allò
que a vegades fa vergonya preguntar als pares o tutors”.
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El valor emergent del jazz
Carola Ortiz, a la Sala
Presenta nou disc amb el seu Septet, amb el que és
capaç de barrejar estils i sorprendre sempre
Comença la temporada de la
Sala d'Argentona i ho fa amb un
plat musical d'autèntic luxe: el
concert de Carola Ortiz Septet. És
una revelació del jazz que presenta

el disc 'Spirala' després de 'Sirin',
que va ser nominat al Millor Jazz
Album vocal en els Independent
Music Awards 2017.
Carola Ortiz és un remolí

inesgotable, passant d’un registre a un altre amb una facilitat escandalosa i una passió desbordant.
Cantant, clarinetista i compositora, ha esdevingut una de les noves
veus que ha donat ales a l’escena
musical més creativa del país.
El pop, el jazz, la cançó, la música brasilera i altres sonoritats
conflueixen en un espectacle enlluernador de principi a fi, capaç
d’unir a tot tipus d’espectadors en
una ovació esplèndida.

La fitxa

Carola Ortiz en concert

Tot Argentona 1855.indd 3

Cedida

El concert és dissabte 9
a les 20:30h a la Sala:
l'entrada anticipada val
7,5 euros i a taquilla en
valdrà 10
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El Conseller Buch, en un moment de la reunió amb alcaldes al Consell Comarcal

ACN

Els Mossos faran videovigilància al Maresme
Interior també es planteja estendre la implantació de seguretat privada a llocs
d'especial conflictivitat per manca d'agents
Maresme: Redacció - ACN

Els municipis que no tenen cos
propi de Policia Local es trobaven
fins ara limitats també a l'hora
d'implantar càmeres de videovigilància perquè no hi havia ningú que es pogués fer càrrec del
sistema. El Departament d'Interior, però, ha habilitat ara els
Mossos d'Esquadra perquè siguin

dipositaris de les imatges de les
càmeres que vulguin instal·lar els
ajuntaments de pobles petits. El
conseller d'Interior, Miquel Buch,
ho va explicar en una trobada amb
alcaldes del Maresme on hi ha una
especial preocupació per l'auge
dels robatoris a domicilis. Buch
també va plantejar la possibilitat
d'implantar seguretat privada en
llocs d'especial conflictivitat.

La bossa d'aspirants a policies
El conseller també ha detallat el pla per a la creació d'una bossa d'aspirants a policies locals a disposició dels ajuntaments
amb l'objectiu d'agilitzar els tràmits administratius i posar a
disposició dels municipis la possibilitat d'incorporar agents
amb més rapidesa. "En lloc de fer 28 processos selectius per
a cada poble en farem un per a tots i serà tot més fàcil i més
àgil", ha explicat Buch en al·lusió a aquesta bossa única d'agents
que, d'entrada, es posarà en marxa el Maresme "al més aviat
possible". El president comarcal, Josep Triadó, assegura que
"la maquinària" és a punt per poder començar el primer procés
selectiu global.
Des del Consell Comarcal del Maresme asseguren que de processos selectius agrupats ja se'n fan per a altres serveis, com
educadors socials. El fet d'acollir-se a la nova bossa de policies
serà "voluntari" per als ajuntaments que ho vulguin. La resta
podrà fer els seus propis processos, com en aquells casos en
què es requereixin perfils molt concrets de policies.
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Els municipis més petits, disseminats i allunyats dels grans nuclis de població són sovint objectiu dels lladres que assalten cases
per la facilitat que tenen de fugir i
per una manca generalitzada de
seguretat, ja que són municipis
que, en molts casos, no tenen cos
propi de Policia Local. A aquest
problema s'afegeix el fet que una
de les tecnologies esteses darrerament, com és la instal·lació de
càmeres de videovigilància a les
principals vies d'entrada i sortida
dels pobles no eren al seu abast,
justament per la inexistència d'un
cos policial propi que assumeixi el
servei i es faci càrrec de la gestió
de les imatges.

Seguretat privada
A la reunió es va parlar d'altres
dispositius com la implantació
de serveis de seguretat privada.
Actualment s'està fent una prova
pilot a Premià de Dalt, per reforçar
el servei nocturn, i en funció dels
resultats es podria valorar estendre el sistema a altres municipis
amb necessitats concretes. Buch
insisteix que no es vol suplir la
manca d'efectius policials a través
de l'empresa privada.
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VALORACIONS
GRATUÏTES
La xarxa més gran de Mataró amb 3

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

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

OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es
EIXAMPLE (Ref. 207568) Pis d’obra semi
nova a 2 carrers de l’estació i de la platja. Té
3 hab., 2 banys, cuina office amb sortida a
pati de 25m2 i menjador ampli amb sortida a
balcó de 11m2. Finca amb rampa d’accés per
a minusvàlids i pàrquing.

199.000€ Abans 223.000€

ZONA ESTACIÓ (Ref. 254622) Pis de 90m2

T

al centre, a 2 minuts de l’estació de tren.
Consta de 4 hab., 2 banys complets i ampli
menjador amb sortida a gran balcó. Calefacció
i aire condicionat, fusteria d’alumini i terres de
gres. Amb ascensor i prop de tots els serveis.

172.000€ Abans 182.000€

T

OFICINA PERAMÁS: Miquel Biada, 79 · T. 937 378 028 · ba510@tecnocasa.es
Via Europa (Ref. 577921). 3 pis de 120
m² amb ascensor i pàrquing. 3 dormitoris, dos banys complets, cuina office
independent 15m2 i saló menjador de
25m2 amb sortida terrassa. Parc infantil i
jardins comunitaris.

279.000€.

T

Parc Central (Ref. 569458). 3 pis de
270m2 amb 2 terrasses. 5 dormitoris
totalment exteriors, 2 banys complets,
cuina office independent 17m2, salómenjador de 30m2. 2 places de pàrquing i
2 trasters inclosos al preu.

495.000€

T

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

8438

CERDANYOLA SUD (Ref. 231478).
OPORTUNITAT! Planta baixa de 68m2
distribuïda en 3 dormitoris dobles,
ampli saló-menjador, cuina independent
i lavabo, en bona comunitat i a prop de
tots els serveis.

102.000€

T

CERDANYOLA SUD (ref. 303886)
Casa de 200 m² distribuïts en 2 plantes,
consta de 6 dormitoris, ampli saló-menjador, bany complet, cuina independent
i 3 terrasses.

140.000 €

T

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

*HIPOTECA AL

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

100%

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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La valoració dels casos de discapacitat i dependència està desbordada a la comarca

Cedida

750.000 euros per reduir les llistes de valoració
de discapacitat i dependència
Algunes de les comarques on es destinarà més personal són el Vallès Occidental,
el Vallès Oriental i el Maresme
Maresme: Redacció - ACN

El Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies ha anunciat que
invertirà 750.000 euros per reduir
les llistes de valoració de discapacitat i de dependència. En concret,
es posarà en marxa un pla de xoc
que comportarà una inversió addicional de més de 750.000 euros
aquest any. Des del Departament
es recorda que la normativa estableix que el termini de valoracions
no ha de superar els tres mesos,
però que en canvi actualment la
mitjana està al voltant dels cinc
mesos en el cas de dependència
i de sis en el de discapacitat.

El cas del Maresme
Entre altres mesures, el pla de xoc
preveu incrementar els equips dels
professionals dedicats a fer les valoracions a les zones on els terminis d'espera són més grans.
Algunes de les comarques on es
destinarà més personal són el
Vallès Occidental, el Vallès Oriental
i el Maresme
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També es preveu millorar l'atenció en l'àmbit de la dependència
i reduir les valoracions continuades en els casos d'infants amb
caràcter provisional, per poder-les
transformar en permanents en els
casos de malalties greus.

Simplificar els tràmits
En l'àmbit de la discapacitat el pla
de xoc preveu augmentar durant
el 2019 el nombre de professionals dels equips de valoració territorials, per poder, així, fer més
valoracions. A més, es volen articular les correspondències entre
valoracions de dependència i de
discapacitat perquè els majors de
65 anys no hagin de fer el tràmit
de les valoracions de discapacitat
quan tenen el grau de dependència
reconegut. Igualment, s'intentarà
reduir el nombre de valoracions
provisionals reiterades, tant en
nens com en adults en els casos
crònics, i es faran valoracions d'ofici en determinades patologies concretes a partir d'informes mèdics
de salut oficials.

Un barem únic
En paral·lel, el Departament
reclamarà al Ministeri que
estableixi un barem únic de
valoració de la dependència
i la discapacitat. Segons el
Govern, això permetria crear sinergies entre equips i
processos d'ambdós àmbits
per augmentar la capacitat
de valoració.
Actualment el Departament
destina més de 13 milions
d'euros a la valoració de la
discapacitat i la dependència
mitjançant convenis interadministratius amb consorcis
territorials de salut i de serveis socials.
Des de l'executiu català s'indica que l'entrada al sistema
de 60.000 usuaris de grau
I a partir del juliol del 2015,
que fins aleshores no tenien
accés al sistema de la dependència arreu de l'Estat,
ha augmentat la pressió als
equips de valoració.
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Perfils
Heidi Pérez,

visualitzar i transformar
Cugat Comas

La Heidi és una de les dues peces que, en
origen, van acabar propiciant que a la nostra
ciutat hagi nascut l'associació Mataró LGTBI.
Aquesta activista va arribar a Mataró el 2002 i
es va inserir en el moviment veïnal a través de
la Vocalia de Dones de l'AV del Pla d'en Boet. Va
ser a través d'una queixa que des de la regidoria
de l'Ajuntament la van posar en contacte amb
en Xevi Noya i, d'ells dos, va sortir la iniciativa
que després de trobades obertes i difusió a les
xarxes socials va propiciar que la capital del
Maresme tingui aquesta entitat. Pérez, que és
economista i treballa en una empresa de papers
pintats decoratius per a la llar, va ser escollida
Presidenta de l'entitat en la seva fundació, el
juny del 2018.
Persona d'idees clares –“tenim molta corda i
no ens aturarem en la tasca de l'entitat”– enumera
dos principals objectius fundacionals com són la
visualització del col·lectiu LGTBI i la transformació de la societat. “La visualització és important
a Mataró, perquè fins ara hi havia jugat en contra
la proximitat amb Barcelona. Com que la ciutat és
més anònima, molta gent hi anava i el procés no es
donava a Mataró, que en moltes coses es comporta més com un poble que no pas com una ciutat”.
L'important, en paral·lel, és però transformar la
societat mataronina. Pérez alerta de “les persones
que diuen que no cal fer soroll” i adverteix: “No ens
hem d'amagar, som de Mataró, n'estem orgullosos i
volem canviar totes les expressions de discriminació
que hi hagin, totes!”.

La primera campanya
La primera campanya de l'entitat és #esportamborgull i Pérez assegura que han escollit aquest àmbit
perquè “l'esport és com un reflex d'una petita societat, pot servir per educar i transmetre valors però
alhora veiem cada cap de setmana agressions verbals i insults contra el col·lectiu o és una disciplina
plena d'estereotips i molt masclista”.
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De les paraules als fets
Heidi Pérez espera que el món de l'esport es
comprometi amb el col·lectiu més enllà de la
campanya puntual amb motiu del dia internacional contra la LGTBIfòbia a l'esport
Mataró LGTBI ha contactat amb els diferents clubs
per la campanya i ha trobat "molt bona predisposició
en tots" però Pérez diu que "ara caldrà veure la realitat, com per exemple com afrontaran la presència
de persones transsexuals als clubs". Adverteix que
calen protocols i canvis legislatius: "Les persones
de diferent identitat i orientació sexual existeixen a
Mataró i els hi hem de poder oferir espais i serveis
que necessiten".

APunts
Defineix-te: Aprenenta de tot, mestra de res
un llibre: Feminisme de butxaca
una pel·lícula: Moltes, però una que sempre veig quan
la tornen a fer és 'Tomates verdes fritos'
un viatge: La vida, i si és ben acompanyada, millor
un referent: Angela Davis
un somni: Fer realitat allò que somio i pel que lluito
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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

Ref. 3213
T
ZONA
ROCAFONDA:

OCASIÓN! PISO REFORMADO 100M2
100M2:
Z. campo de futbol. 3 hab. 2 dobl, baño con ducha, coc. off galería 10m2, salón com., balcón,
ext. de aluminio, calefacción (C.E. EN TRÁMITE).

124.000€

Ref. 4522
T PLANTA BAJA REFORM. CON ENTRAZONA
DA INDEPEND Y GARAJE 15M2: 3 hab.
ROCABLANCA:
2 dob, 1 baño y aseo con ducha, cocina, pa-

170.000€
Ref. 6224

tio 25m2, 3 vecinos. PK. (C.E. EN TRÁMITE).

T

Z. PAÏSOS
CATALANS

R
TU HIPOTECOASAPUEDES!
L 100%

Ref. 4519
T
ZONA
RDA. DEL CROS

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

Ref. 6221
ZONA VISTA
ALEGRE:

OPORTUNIDAD! CASA TOTALMENTE REFORMADA: 2 pisos indep., planta baja 2 hab.,
cocina, baño y salón, 2 hab., salón com.cocina
integrada, baño completo. (C.E. EN TRÁMITE).

126.500€

T

196.000€

PISO REFORMADO
EN VIA PRINCIPAL CON
PK INCLUÍDO.

Con todos los servicios, distribución día/noche, cocina
office con galería anexa, 3 hab., baño y aseo, salón comedor con balcón exterior. (C.E. en Trámite)

238.000€

SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:
1P C&M.indd 1
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4
MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - Via Europa

187.260 €

MATARÓ - Parc Central

205.000 €

PIS MOLT ASSOLELLAT I ACOLLIDOR EN BON ESTAT!

PIS TOTALMENT EXTERIOR I AMB MOLTA LLUMINOSITAT!

75m², 2 habit., 1 bany, cuina office, saló-menjador, balcó, calefacció,
sòls ceràmica, etc... Ben conservat i amb sòls ceràmica, 1 armari encastat, portes fusta i tanc. d’alumini.Calefacció!!! T 151480

75m², 2 habit. grans, 1 bany, 1 servei, cuina office amb armaris alts
saló-menj., balcó, aa/cc, calefacció, pl. pàrquing! Sòls gres, portes
de fusta i tanc.d’alumini. Aire condicionat! T151526

MATARÓ - Cirera

231.000 €

GRAN DÚPLEX AMB VISTES A LA MUNTANYA!
140m², 4 habit, 1 bany reformat, 1 servei, cuina office, saló-menjador,
balcó, aa/cc, calefacció, pati, etc... Ideal per a una família! A la planta
inferior pati de 10m². Portes fusta i tancaments d’alumini!! T 151529

MATARÓ - Centre

275.000 €

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

MATARÓ - Via Europa

186.000 €

GRAN PIS ACOLLIDOR AMB ESPAIS MOLT APROFITATS!

LOCAL EN EXCLUSIVA AMB MOLTA LLUM NATURAL

115m², 4 habitac., 2 banys, cuina office amb electrodomèstics. Saló-menjador, balcó, calefacció, traster, llum tot el dia. Portes noves fusta i tancaments d’alumini, sòls gres. Possibilitat pàrquing!!! T 151424

140m², 2 banys, cuina de grans dimensions, sortida de fums, bomba d’aire calent i fred, traster, etc... Capacitat 60 persones. Traster de
30m2., 4 escales a pl. superior. Molt lluminós!!!! T302984
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AT!

al

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

MATARÓ - Centre

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

600 €

PRIMER PIS MOLT LLUMINÓS I BEN SITUAT!
1er pis sense ascensor. Mascotes NO. 50m², 2 habit., 1 bany, cuina
americana, saló-menj., balcó, llums led, etc... Portes de fusta i finestres amb tancaments d’alumini. Immillorable situació!! T110243

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Centre

1.000 €

PIS MODERN MOLT A PROP DE LA PLATJA I DEL TREN!
120m², 4 habit., 2 banys, cuina off., saló-menj., balcó, calefacció,
llums led, terres parquet, portes fusta, tanc. d’alumini. Situació immillorable! A prop, principals comerços i serveis!!! T110685
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MATARÓ - Centre

660 €

PLANTA BAIXA AMB TERRASSA DE 40M2!
70m², 1 habitació doble, cuina americana, saló-menjador que dona
a gran terrassa de 40m2., 1 bany, calefacció, portes i finestres de
fusta, terres de gres, etc... Situació immillorable!!! T101940

MATARÓ - Eixample

790 €

PLANTA BAIXA AMB BONICA TERRASSA DE 25M2!
70m², 1 habitació, 1 bany amb banyera, cuina americana, salómenjador, terres de marbre, llums led, portes fusta i finestres lacades amb tancaments d’alumini. Situació immillorable!!! T110683

VILASSAR DALT - Polígon

3.000 €

NAU INDUSTRIAL DE TRES PLANTES EN BON ESTAT!
1000m², 4 banys, sòls ciment, aa/cc, calefacció, muntacàrregues,
magatzem, pàrquing. Zona oficines300m²! Pont grua 2000kg.Tanc.
formigó i doble planxa metàl·lica d’aïllament!! T701468
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