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UNA COPA A CASA
La Piscina Joan Serra acull de divendres a diumenge la competició
del K.O., en la qual el Quadis CN Mataró no renuncia a res
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WATERPOLO MATARÓ 2019
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a les 32 pàgines centrals
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AQUESTA SETMANA
DESTAQUEM AQUEST
IMMOBLE

PIS COM NOU!
Ref. 12961 MOLINS: Edifici recent

ATENCIÓ, OCASIÓ SINGULAR!

OCASIÓ PER CARACTERÍSTIQUES!

Ref.12967 COSTAT RDA. CERVANTES: Pis
molt alt excel·lent imatge, impecable i ascensor.
Distribució quadrada. 2 dormitoris. Saló menjador acollidor i assolellat. Cuina indep. Bany perfecte estat. Calefacció. Preu realment bo.

Ref. 12960 COSTAT CAMÍ SERRA/RDA. ST.
OLEGUER: Una de les zones més demandades.
Bon pis 86m2, formidables vistes panoràmiques, ben comunitat de pocs veïns. Bon estat
conservació. 3 dormitoris (abans 4). Fàcil aparcament. Bona inversió!!

T

115.000€

E

139.000€

construcció, bonic pis 77m2 que presenta un
estat i una imatge impecable situat en una
de les zones més tranquil·les i demandades
de Mataró. Saló 2 ambients. Cuina equipada
independ. 3 dormitoris. Bany amb dutxa
hidromassatge. Exterior i molt lluminós.

T

182.000€

EXCEL·LENTS CARACTERÍSTIQUES!

BONA COMPRA!

A UN PAS DEL CENTRE!

Ref. 12933 AL COSTAT PLAÇA GRANOLLERS: Pis alt amb ascensor i perfectament
orientat. Ideal per reformar al seu gust i forma.
Bona distribució, 80m2. 3 dormitoris (2 dobles).
Baño a reformar. Cuina de bones mesures. Galeria. Ben situat. Zona activa i comercial.

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

Ref. 12959 RDA. ALFONS X / CABANELLES: Zona molt tranquil·la i agradable. Habitatge en petita comunitat de veïns, excel·lent
imatge. Saló menjador ampli. Cuina independent. 2 dormitoris. Sòls de parquet. Aire condicionat. Pis molt bonic.

T

165.000€

T

182.500€

T

193.000€

DEFINITIU!

ATENCIÓ A AQUEST IMMOBLE!

DIFICILMENT COMPARABLE!

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. 12955 Z / EIXAMPLE: Habitatge excel·lents
qualitats, impecable estat, bona distribució i les
seves àmplies mesures. 117m2. 4 dorm. Saló
26m2 indep. Balcó / terrassa molt assolellat. Cuina àmplies mesures. 2 banys .Calefac. Terres parquet / porcellànic. A/Cond. Aparcament + Traster.

Ref. 12873 ARENYS DE MAR: Casa unifamiliar a 4 vents, en parcel·la de 760M2, totalment
plana. Vistes especials. Prop Mercadona, entorn
tranquil. Edificada en una sola planta i l’envolta
un bonic jardí, amb zona solàrium, barbacoa,
zona aparcament vehicles. Al costat del mar.

T

278.000€

T

288.500€

T

348.000€

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
1P MARESMED 1829.indd 1

A 2 minuts de Mataró Park
9/7/18 17:42

Davant de tot
Judici
Roda el món i torna el mot: Pau Vidal - AMIC

Doncs au, ja ha arribat el dia. Tants i tants anys esperant-lo (tants
segles, més ben dit), i la gran profecia del cristianisme ja és aquí:
el judici final.
Excuseu-me la broma, però només és facècia a mitges. Potser sí que
d’aquí a unes quantes setmanes, quan els presos polítics tornaran a
la presó amb unes penes absurdes, el món continuarà giravoltant,
però qui pot negar que per als catalans nostro senyor haurà creat
“una nova terra producte de l’Apocalipsi”, tal com diu el Llibre del
Gènesi? Perquè no se m’acuden gaires altres maneres de referir-se
a una situació que ens pensàvem que no podia passar mai. Després
de quatre dècades d’alguna cosa aparentment semblant a un règim
democràtic, qui s’imaginava que en un país de l’Europa occidental
encara podia tenir lloc un abús de poder com aquest, un veritable
consell de guerra? És ver que tot el planeta sembla haver emprès
un gir reaccionari, i que a Espanya el franquisme no ha marxat
mai; però que un grapat de persones que han treballat democràticament, i sobretot pacíficament, per un objectiu polític es puguin
acabar passant mitja vida entre reixes, sincerament, no crec que
ningú s’ho pogués pensar.
No patiu que no m’oblido que això és una columna de llengua.
Precisament per això estic tan apocalíptic. M’explico. Tot plegat
parteix de la figura de qui ara mateix té, per dir-ho retòricament, la
història a les mans: els jutges. És probable que la nostra sigui l’època històrica més familiaritzada amb el vocabulari derivat de jutge:
jutjar, judicatura, judiciari, perjudici i prejudici (els dos quasi
bessons eternament confosos)… Però de tots, el més universal és
precisament el més antic, l’esmentat judici, tant pel sentit litúrgic
com pel moral de ‘seny o enteniment’. “És un home amb molt de
judici”, dóna el diccionari com a exemple, i a ningú se li acut que es
tracti de cap multirreincident que visita els jutjats cada dos per tres.
De fet, veïns com els castellans o els italians designen “del juicio” /
“del giudizio” allò que per nosaltres és el queixal del seny.
Anem al que compta. Atès que el jutge és l’encarregat d’impartir
justícia, semblaria pertinent relacionar-los etimològicament, oi?
Doncs no. La segona prové de l’adjectiu just, que al seu torn ve de
jus, juris, ‘dret’, mentre que el primer és la versió catalana de judex,
judicis. En fi, gaire més clar no es pot dir: si jutge i justícia no pertanyen a la mateixa família, crec que mai la llengua ha pogut dir
una veritat més clara. I més reveladora de com acabarà tot plegat.
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ROCAFONDA UNIDA
APLAUDIT: La manifestació del
barri demostra que el veïnat organitzat vol fer pinya i ser escoltat,
amb ganes de treballar per millorar. Això sempre és bo.

DETENCIÓ AL PLE
CASTIGAT: És dolent a tots els
efectes, pels manifestants i la seva
causa, per l'ambient i el respecte
del Ple i per la convivència política
que hi hagués un detingut dijous.

L’ENQUESTA

Sents por anant de nit
per la ciutat?
42,1% Sí, sempre
40,6% Sí, algun cop
17,3% No, mai

LA PREGUNTA

Perceps LGTBIfòbia al teu
entorn social?
VOTA L'ENQUESTA A:

13/02/2019 18:21

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

El primer pastís de pisos

De fa 25 anys

Aquest que veuen a la imatge
és, atenció, el primer pastís de
noces fet i presentat en diferents
pisos que es va veure a Mataró.
La instantània l'aporta Cristóbal
Izquierdo i ens mostra, d'esquerra
a dreta a Josep Simón, el mateix
Izquierdo, Ramon Expósito i Joan
Garriga. La instantània té data, és
del 1952, i dels quatre homes que
hi apareixen en l'actualitat sols el
propi Izquierdo segueix amb vida.

Tots quatre eren treballadors de
la Pastisseria Simón i el qui durant nou anys va ser aprenent de
l'obrador recorda com l'encàrrec
els va sorprendre ja que fins llavors mai havien fet un pastís per
pisos. L'encàrrec estava inspirat
en un pastís dels Estats Units i va
requerir per a fer la plataforma
de pisos un suport fet en bases
de fusta a Can Lleonart, del carrer Milans.

De fa 15 anys
ANY XXXIII

del 14 al 20 de febrer de 2014

www.totmataro.cat
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NÚMERO 1614

El portaveu d’Estafabanca s’endú el ‘Mataroní de l’Any
2013’ que dedica a la lluita contra les preferents

De fa 5 anys
PORTADA EL TOT 1614.indd 1
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Rafael Juncadella, en una imatge d'arxiu

Cedida

Mor Rafael Juncadella als 87 anys
Fill Adoptiu de la Ciutat, va realitzar una intensa activitat religiosa, educativa, social
i política a la ciutat
Societat: Redacció

Rafael Juncadella, Fill Adoptiu de
Mataró, ha mort als 87 anys. Rafael
Juncadella i Urpinas va néixer l’1
d'octubre del 1931 a Sant Vicenç
dels Horts. Va ser ordenat sacerdot
salesià el juny del 1957 i la seva
primera destinació (1958) va ser
a les Llars Mundet, que llavors era
una residència per a nens desprotegits, depenent de la Diputació
de Barcelona.
Al setembre de l'any 1970 va arribar a Mataró, on va residir cinc
anys i va desenvolupar una intensa activitat religiosa, educativa, social i política. Va fundar el
Centre Juvenil Salesià amb la finalitat d’acollir els joves del barri de
Cerdanyola. El Centre va arribar a
tenir més de 250 afiliats que compartien activitats lúdiques, culturals, esportives i religioses. Entre

Tot ciutat juncadella.indd 2

aquestes, destacaven les activitats
solidàries, com les visites als hospitals, residències i les ajudes als
més necessitats.

Per a tot Mataró
Posteriorment va ampliar el seu
radi d’acció a tota la ciutat de
Mataró i l’any 1973 va organitzar
la primera campanya de recollida
de paper i ampolles de cava (Acció
73) amb la participació de més
de 500 joves arribats de diferents
punts de Catalunya. Els beneficis

L’Ajuntament tenia previst
celebrar l’acte de concessió de la distinció a Rafael
Juncadella el pròxim mes
de març

de la campanya es van destinar
a la compra del Local Social del
Poble, a Cerdanyola i, més concretament, al carrer de València on,
a partir de llavors, es van fer totes
les reunions de les comunitats de
veïns i les entitats sindicals i polítiques. És per aquest motiu que
l’any 1974 va ser proposat com a
'Mataroní de l’Any '.

També a Nicaragua
A Nicaragua, a la ciutat d’Estelí i
en el barri marginal de Boris Vega,
ha creat diferents projectes com la
"Casa del Adolescente", un espai
destinat a impartir cursets formatius per a joves del barri on es
puguin reeducar amb tallers de
construcció, electricitat i informàtica. Aquest projecte es va poder
dur a terme gràcies al suport d'EPMA i les ajudes del Fons Català de
Desenvolupament.

13/02/2019 11:36

Estrena la casa dels teus somnis
Reforma i interiorisme complet de la teva llar

Volem enamorar-te!

Més de 26 anys fent reformes

Farem la reforma de la teva casa
de forma ràpida i amb el disseny
que sempre has somiat.

• Reformes d’interiors
• Mobiliari de cuina, bany i equipament
• Aplicació de microciment
• Obres i projectes
• Interiorisme
• Construcció i obra nova
• Arquitecte tècnic
• Distribuïdor oficial de mobles de cuina

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

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

50 anys d'una escola amb projecte propi
L'Escola El Turó arriba al mig segle de vida amb activitats
i una exposició a la Fundació Iluro
Educació: Redacció

L’Escola El Turó va obrir les seves portes a finals dels anys seixanta amb un objectiu molt concret: Proporcionar una educació
de qualitat en uns barris que havien crescut exponencialment a
causa de les onades migratòries
dels anys 50 i 60. Tant la Llàntia
com Cerdanyola, els barris amb els
quals confina l'escola, eren barris
complexos, i la família fundadora
Trens-Colomer, a qui es recorda

Obertura 1-2 El Turó OK.indd 2

per estar “molt compromesa” amb
la realitat social del seu entorn, va
decidir engegar un projecte propi.
D'aquest impuls se'n commemoren ara 50 anys. Mig segle en el
qual no només s'ha materialitzat
un somni, sinó que s'ha consolidat. “El 1968 va començar a créixer
una il·lusió compartida per totes
aquelles famílies que van fer les
primeres aportacions per poder tirar endavant un projecte pedagògic
que tenia com a objectiu educar de
manera integral i personalitzada

cadascun dels nostres nens i nenes,
i potenciar allò que fa tan especial
a cadascun d’ells”, expliquen des
de l'escola.
Va néixer així un centre “privat
obert, no confessional, apolític
i arrelat a Catalunya”. Ara, i per
celebrar l'aniversari, el centre ha
preparat un seguit d'activitats pel
curs 2018-2019. Un programa que
inclou una exposició sobre com
ha evolucionat l’educació al llarg
d'aquests anys, però també trobades de gegants, una caminada

13/02/2019 17:41
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Diverses activitats

Les activitats dels 50 anys
inclouen una exposició,
trobades de gegants, una
caminada solidària o un
sopar de germanor
solidària o un sopar a final de curs
obert a tots els vinculats a l’Escola.
I és que un dels trets característics de les celebracions és que s'inclourà i involucrarà tota la comunitat educativa: des dels exalumnes al
professorat, passant evidentment
per les famílies i l'alumnat. Per
tot això, l'escola demana a tots
els que hi han tingut vinculació
que col·laborin en l’organització
de les activitats i actes especials,
sigui aportant fotografies o fent
difusió dels actes.

Exposició pel cinquantenari
Des del 8 de febrer i fins al 10 de
març l'Ateneu acull l'exposició
commemorativa El Turó: 50 anys
aprenent junts. Un recorregut per
les cinc dècades d'història del centre, des dels seus orígens a finals
dels anys seixanta i fins a l'actualitat. Una actualitat que passa
avui per defensar un projecte propi
basat en el plurilingüisme, la incorporació de les noves tecnologies, la gestió de les emocions, el
desenvolupament de la creativitat
i la innovació pedagògica.

Obertura 1-2 El Turó OK.indd 3

Elisa Colomer: "Des del primer
dia ho vam fer tot en català"
Elisa Colomer presideix la Fundació del Turó des que va deixar-ne
de ser, fa molts anys, la seva Directora. És una de les veus més
importants d'aquest mig segle de trajectòria.
Què va fer del Turó una escola diferent?
El lloc on està situada l'escola la va relacionar d'origen amb
una zona on arribava molta immigració. No hi havia escoles,
només camps i amb el meu marit Eduard Trenchs vam veure
que faltaven escoltes de nois i noies. Volíem que estudiessin i
que coneguessin i estimessin Mataró i el país. L'escola va néixer
amb un programa d'arrelament i estima i s'ha mantingut des del
primer equip directiu fins a l'actualitat. És una escola que crea
comunitat, i molt sentiment entre els seus membres. Una escola
de tots, catalana, amb esperit educatiu i amb ganes que tots els
seus alumnes tinguin futur, carrera i ganes de seguir aprenent.
Com recorda els inicis?
Va ser apassionant. Vam començar amb pocs alumnes però
a poc a poc es va anar ampliant, amb el suport de gent com
Mossèn Gonzàlez. Des del principi ho vam fer tot en català i
la inspecció feia els ulls grossos. Sempre hem volgut aglutinar
i sumar pel futur del país i és una manera d'entendre l'escola
que es manté vigent amb l'actual directora i l'equip directiu.
Tothom va entendre aquesta proposta d'escola?
Sí. Arribaven famílies interessades en estudiar a "l'escola catalana". I això feia més forta l'escola i el projecte. Moltes famílies
mataronines han conegut la realitat del país, la nostra història,
costums o manera de ser a través de l'escola.
Què faran per celebrar un aniversari tan rodó com aquest
cinquantè?
Hem fet l'exposició, sortides, conferències i com sempre seguirem apostant pels Jocs Florals, als quals fem venir personalitats
i aquest any comptaran amb Genís Sinca. També ens fa molta
il·lusió la sortida a Montserrat o el sopar d'exalumnes i exprofessors de tots aquests 50 anys.

13/02/2019 17:41
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LA RIERA 48
Mataró, ciutat metropolitana?
Opinió: Joan Salicrú

A inicis de febrer, l’alcaldessa
de L’Hospitalet Núria Marín protagonitzava a l’hotel Hesperia,
situat a Bellvitge, la seva clàssica conferència anual amb la
qual marca l’agenda política local. D’entre les coses que va dir –i

Tot opinio salicru (obertura 3-4).indd 2

que la premsa va recollir– va ser
la seva proposta “disruptiva” –que
es diu ara– de crear la figura d’un
alcalde de la gran Barcelona en el
marc d’una Àrea Metropolitana
de Barcelona reforçada i concebuda no ja com una mancomunació d’esforços entre els municipis que envolten el municipi de
la ciutat comtal, sinó com un ens

amb rang constitucional a l’estil
de les Agglomération franceses. El
titular –votar la figura que liderés
aquesta nova AMB– va tapar una
altra reflexió en línia amb una cosa
que havia dit l’alcaldessa Colau i
que té ressons maragallians: la
ciutat real no pot ser Barcelona i
els municipis limítrofs sinó que va
molt més enllà. Per tant, la qüestió

13/02/2019 11:47
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és adequar l’arquitectura institucional del país a aquesta realitat.
Però fins on arriba la realitat metropolitana? Sabadell i Terrassa
haurien de formar part d’aquesta reviscolada AMB? I Mataró,
també? O queda ja massa lluny?
L’alcaldessa de L’Hospitalet creu
que totes tres poblacions haurien de formar part de l’Àrea
Metropolitana en la mesura que
formen part de la realitat metropolitana. I ho va dir en públic, picant
l’ullet a l’alcalde de Mataró, David
Bote, que ha deixat anar la idea en
les seves darreres compareixences, recordant però que caldrien
canvis legals perquè la capital del
Maresme pogués passar a formar
part de l’AMB. (Canvis que, òbviament, és possible de fer si hi ha el
consens necessari a l’organisme,
que funciona de fet amb una base
d’acord amplíssima, com en cap
altra institució catalana).

La pregunta
Es pot dir que Mataró és una ciutat
metropolitana? A escala global, a
escala Google, ningú en tindria cap
dubte; qualsevol població a 30 quilòmetres de Picadilly Circus es considera que és Àrea Metropolitana

Tot opinio salicru (obertura 3-4).indd 3

de Londres, que forma part del
Gran Londres, vaja. Ara bé, és obvi
que la paraula manté –vist des
del Mataroní de Tota la Vida– una
connotació absolutament suburbial, de segona classe, que serà
molt difícil de capgirar. De moment, l’alcalde Bote, com dèiem,
parla de les 3M: Mataró, Ciutat
Mediterrània i Metropolitana.

De segona classe

"Ciutat Metropolitana és
una paraula que manté
-vist des del Mataroní de
Tota la Vida- una connotació absolutament suburbial, de segona classe,
que serà molt difícil de
capgirar"
Veurem si insisteix en l’aposta, que
tindria plasmacions molt pràctiques pels ciutadans com per exemple ser considerats com a mínim
segona zona tarifària en l’àmbit
de la mobilitat, sinó de la primera.

Debat clàssic
Aquest és un debat, de fet, clàssic a l’arena política local. Mentre

Manuel Mas assegurava que
“Mataró anirà endavant perquè
està a prop de Barcelona” el 1999,
en aquelles renyides eleccions el
convergent Ramon Camp apostava perquè Mataró fos un node
dins la xarxa de ciutats catalanes,
competint amb Granollers, Vic o
Girona i fugia de plantejaments
metropolitans i reivindicava la capitalitat de la comarca. Les coses,
però, han anat evolucionat; el món
s’ha fet petit i la realitat de la Gran
Barcelona, per bé i també per mal,
és cada cop més evident. Així, anys
més tard, l’alcalde Baron i l’alcalde Mora, tan diferents en tot, van
anar matisant aquestes postures i
van fer compatibles els dos plantejaments, sintetitzats en allò de la
porta nord de la Gran Barcelona i
admetent que Mataró com a molt
podia liderar el sector central de la
comarca, si s’hi veia en cor.
Ara l’alcalde Bote va una mica més
enllà i ja parla sense embuts de
“Ciutat Metropolitana”. Serà aquest
–junt amb el de preservar la nostra idiosincràsia com a ciutat– un
dels temes estrelles de la propera
campanya electoral? Demostraria
altura de mires per part de tots els
caps de llista. Veurem si és possible.

13/02/2019 11:47

Publireportatge

Nova botiga de Mercat del Moble
La firma trasllada un dels seus tres locals a l'Avinguda Puig i Cadafalch per guanyar
visibilitat i seguir prioritzant el servei al client
Mercat del Moble és la firma de referència, a
Mataró, en la venda de tot tipus de mobles per a
la llar i compta amb tres punts de venda diferents.
Recentment han canviat de local una de les seves
botigues. N'hem parlat amb Marc López, director
comercial de Mercat del Moble.

Tot Publirreportatge Mercat del Moble.indd 2

Què suposa el trasllat d'una de les botigues
de grup?
A Mercat del Moble hem apostat pel trasllat de la
botiga que fins ara teníem a Ronda Prim i ens hem
instal·lat a l'Avinguda Puig i Cadafalch, concretament
al número 12, molt a prop de la Plaça de Granollers. És
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una botiga més atractiva en la qual sobretot guanyem
molta visibilitat perquè tota la botiga és aparador i
donem a tres carrers diferents. Millorem en posicionament doncs i ens acostem més als nostres clients.

Què hi podem trobar al nou local de Mercat
del Moble?
El nostre client hi seguirà trobant producte econòmic de qualitat, amb molt bona relació qualitat-preu.
Tenim especialitat en sofà, mobles menjador, dormitoris, tot tipus de moble juvenil o armaris. I com
a novetat tenim una nova línia de mobles de gamma
alta amb un preu molt assequible. Són mobles de
gran qualitat fets a mida.

Tot Publirreportatge Mercat del Moble.indd 3

Què fa diferent a Mercat del Moble d'altres
botigues del sector?
L'atenció personalitzada que donem al nostre client
en totes les nostres botigues. Actualment disposem
de tres punts de venda física a la ciutat pel que el
client ens coneix i confia en nosaltres i en la bona
qualitat dels nostres productes.
També és important la vostra finestra oberta
a internet.
Sí. Seguim apostant per la venda on-line i seguim
ampliant el nostre catàleg a disposició del client a
la nostra web, que és tot un èxit. És la nostra quarta
botiga, oberta en tot moment.
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L'AV Rocafonda exigeix que Bote hi dialogui

La manifestació de veïns de Rocafonda per la seguretat baixant per La Riera

Daniel Ferrer

Critica la detenció d'un manifestant, dijous passat, després de la manifestació
de veïns que va arribar a les portes del Ple municipal
Societat: Cugat Comas

L'Associació Veïnal de Rocafonda
es manté crítica amb l'alcalde i el
govern municipal. En un comunicat fet públic dies després de
la manifestació de dijous passat
coincidint amb el Ple Municipal,
l'entitat exigeix a David Bote “que
modifiqui el seu no diàleg actual
amb el moviment veïnal” i creuen
que el fet que el batlle, amb el Ple
Municipal que presideix en marxa,
no dialogués amb els manifestants
és la causa que la manifestació
acabés amb una detenció. L'entitat
dona tot el suport a la persona
detinguda.
Dijous passat uns 300 veïns

van anar en manifestació des de
Rocafonda fins a les portes de
l'Ajuntament en motiu del Ple
Municipal, reclamant que s'actuï per la convivència i la seguretat
al barri. L'acció és considerada un
èxit per part de l'AV, però va acabar
amb l'incident d'un manifestant
detingut quan intentava accedir al
Ple Municipal, saltant el cordó de
Policia Local que els ho impedia.
Des de l'AV defensen la manifestació: “Per la greu problemàtica
de manca de seguretat que patim,
des de fa un temps, en aquesta
zona de la ciutat, sense que veiem cap compromís municipal
per afrontar-la”.
L'AV assegura que va ser en

intentar entrar al Ple quan “hi va
haver un greu error, en dir la policia que no es podia passar, que
l’aforament estava ple i barrar el
pas a tothom quan hi havia places
buides”. L'AV assegura que “si l’alcalde, responsable màxim dels fets
que passaven en aquell moment,
hagués dialogat amb representants de la manifestació, com no
ho ha fet des que han començat les
nostres reivindicacions, i hagués
permès entrar a la sala a aquestes
persones concretes, la tensió hauria desaparegut”.

Missatge a la policia

El comunicat demana a
la Policia Local "que vetlli
per la bona convivència,
en comptes de tensionar
més una situació que es
podia haver resolt sense
cap detenció"

Moments de tensió a l'interior de l'Ajuntament
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Daniel Ferrer

Per últim, el comunicat de
l'associació de veïns demana a
la Policia Local “que vetlli per la
bona convivència, en comptes de
tensionar més una situació que
es podia haver resolt sense cap

13/02/2019 16:15

Publireportatge

núm. 1856 del 15 al 21 de febrer de 2019

Pantalons "màgics" amb efecte corrector
MSMode, la botiga per a 'curvys' de Mataró Parc, presenta aquesta exitosa col·lecció
Moda: Redacció

Els pantalons MAGIC són un èxit
a MSMODE, principalment gràcies
al seu efecte corrector, donat que
dóna forma al ventre i els glutis. La
marca creu en aquest producte i
ha realitzat millores amb l’objectiu de llençar una nova col·lecció
MAGIC amb tres models de pantalons que tindran l’etiqueta MAGIC
SIMPLICITY.
Fets per a sentir-se sexi i còmoda, tots els pantalons MAGIC
SIMPLICITY tenen quelcom màgic.
Cada pantaló té una funcionalitat
diferent. La base del pantaló és
la mateixa per a tots els models:
un teixit de qualitat elàstic. I el
més important, per a cada silueta un model de pantaló MAGIC
SIMPLICITY en funció de les necessitats de la morfologia de la clienta.
Exemples:
LIFT: Costures del darrere en forma de cor; efecte push-up.
SCULPT: Cintura alta, amb pinces
per modelar i corregir la forma de
ventre i glutis.
SLIM: Millor ajustament a nivell de
cames amb reforçament interior
per subjectar el ventre.

Tot publi msmode.indd 1
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Agenda
Guia cultural

MY WRONG PLEASURES,
VERMUT A CERDANYOLA
Diumenge

17

de febrer
12:00 h //
Parc de Cerdanyola
(Mataró) //
Gratuït

A

mb més de deu anys d’experiència i una carrera discogràfica formada per quatre discos, els maresmencs My Wrong
Pleasures arriben al Vermut
Musical d’aquest diumenge.
La banda omplirà el Parc de
Cerdanyola de ritmes soul i
rock del seu darrer disc “Fade
to Black”. MWP es presentarà en format quartet amb
Sito Serra, Xavier Parau, Juli
Mareu i Nico Canet a la cita coorganitzada entre la Casa de la
Música de Mataró i l’Associació
de Veïns de Cerdanyola.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
'El Rei Borni'

MÚSICA //
JazzClap
Dijous 21 febrer / 22 h / Sala Clap
(c. Serra i Moret, 6. Mataró) / Ant.
+ sopar: 12 €. Taq.: 5 €.
Jam Session amb l'experimentat
trombonista Óscar Font, de llarga trajectòria i vell conegut en
els cercles del jazz tradicional català. Organitza: Associació Jazz
Maresme.

Pau Vallvé
Divendres 22 febrer / 22 h / Sala
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró)
/ Ant.: 8 €. Taq.: 10 €.
Concert del músic barceloní, amb
el seu nou disc 'Life vest under
your seat'.
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'Mishima'
Divendres 22 febrer / 21 h / Teatre
La Massa (Pl. del Teatre, 3. Vilassar
de Dalt) / Preu: 10 €.
Un dels grups més coneguts del
panorama musical en català, amb el
seu darrer disc d’estudi "Ara i res".

TEATRE I DANSA //

Diumenge 17 febrer / 18 h / Teatre
dels Seràfics (c. de la Torre, 78.
Arenys de Mar) / Preu: 7 €.
Estudiants: 1 €.
Espectacle de Marc Crehuet, adaptació a càrrec del Grup de Teatre
Nyoca de l'Ametlla del Vallès. 47è
Concurs Teatre Amateur Premi
Vila d'Arenys de Mar.

'La forma de les coses'

Ballet: 'Don Quixote'

Divendres 15 febrer / 21 h / Espai
Saleta - Sala Cabanyes (La Riera,
110. Mataró) / Preu: 12 €. També
dies: 16, 17, 22, 23 i 24 de febrer.
Toni Luna dirigeix aquesta obra
del dramaturg nord-americà Neil
LaBute, amb un repartiment format
per Alba Carbonell, Jordi Grané,
Pol Martínez i Anna Piqué.

Dimarts 19 febrer / 20.15 h /
Teatre Principal (c. Església, 4547. Arenys de Mar) / Anticipada:
15€. Taquilla: 17€.
Retransmissió en directe des del
The Royal Opera House de Londres.
Un ballet amb música de Ludwig
Minus, producció del Royal Ballet,
amb coreografia de Carlos Acosta.
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nda

POESIA /

TEATRE /
'MATARÓ: poèticament inútil'
Diumenge 17 febrer / 18 h / La
Sala d'Argentona (Pl. Nova, 15.
Argentona) / Gratuït
Creació escènica de l'Aula de Teatre
de Mataró inspirada en poemes
de Joan Margarit, a benefici de
l'Associació Parkinson Maresme.

Perifèric Poetry
Dijous 21 febrer / 21 h / Cafè de Mar
(c. Santa Rita, 1. Mataró) / Taquilla
inversa
Espectacle de micro obert de poesia, amb la participació especial de
Txus Garcia, poeta i rapsode amb
un estil molt personal.

'NS'
Dimecres 20 febrer / 18.30 h /
Institut Miquel Biada (Av. de Puig
i Cadafalch, 89. Mataró) / Gratuït
Obra de teatre creada a partir d’un
taller de teatre social de l’Espai
Jove Cerdanyola, representació a
càrrec del grup Hola Teatre.

INFANTIL //
Biblioteca Antoni Comas (c.
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Divendres 21 febrer / 18 h:
Laboratori de lectura "Naturalistes",
espai de creació en família (a partir
de 7 anys).
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Dimecres 20 febrer / 18 h: L'hora
del conte Especial Carnestoltes
"Un carnaval molt bèstia".

Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 15 febrer / 17.30 h: El
conte de la Rotllana "Per què l’aranya viu als sostres", faula de tradició oral del Senegal.
Dimecres 20 febrer / 17.30h: Art
Time "Coneguem Stephen Hawking
i dibuixem un trosset d’Univers!".
Dijous 21 febrer / 17.30 h: Dijous a
la Biblio: "El Flautista D’Hamelín",
llegenda germànica adaptada per
Jaume Cela i Cristina Losantos.

Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Dissabte 16 febrer / 12 h:
Storytime. L’hora del conte en anglès "A World of Magic", a càrrec
de Get It English.
Dimarts 19 febrer / 18 h: "Puig
i contes", a càrrec d'alumnes de
Grau Superior d'Educació Infantil
de l'INS Puig i Cadafalch.

'Guyi Guyi'
Diumenge 17 febrer / 18 h / Teatre
Principal (c. Església, 45-47.
Arenys de Mar) / Ant.: 6 €. Taq.: 7€.
Espectacle familiar a càrrec de la
Cia. Periferia Teatro de Títeres.
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COL·LOQUI /

SORTIM EN FAMÍLIA /
'La nena dels pardals'

Divendres Culturals a Rocafonda: 'Ens n'hem sortit'

Diumenge 17 febrer / 18 h /
Teatre Monumental (La Riera,
169. Mataró) / Preu: 8 €.
Teatre al Detall, amb música de La
Tresca i la Verdesca, ens porten
una adaptació íntima i tendra del
conte de Sara Pennyparker.

'El Trencanous'
Diumenge 17 febrer / 12 h / Teatre
La Massa (Pl. del Teatre, 3. Vilassar
de Dalt) / Anticipada: 11 €. Taquilla:
13 €. Menors 8 anys: 8 €.
Espectacle de dansa familiar, una
versió moderna i teatral del ballet
clàssic, a càrrec de la companyia
Som-hi Dansa.

Divendres 15 febrer / 19.30 h / CC
Rocafonda - Can Noé (c. Santiago
Rusiñol, 23. Mataró)
Testimonis de vida d'adolescents i
joves del barri de Rocafonda, que
explicaran la seva experiència.

XERRADES I LLIBRES /
On bouquine!
Divendres 15 febrer / 19 h /
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
Tertúlia literària en francès, moderada per Mercè Tomé, sobre
"Alabama song", de Guilles Leroy.

'Els cistells de la caputxeta'

Talking about...

Diumenge 17 febrer / 17.30 h /
Ateneu Vilassanès (c. Sant Josep,
35. Vilassar de Mar) / Preu: 4,50 €.
Espectacle teatral familiar a càrrec
de la cia. Samfaina de Colors, per
a infants de 2 a 8 anys.

Divendres 15 febrer / 19 h /
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària en anglès, moderada per Laura Patricio, sobre l'obra
"The Good Earth", de Pearl S. Buck.

'Tocats de l'ala'
'Subarroca. Un taller ple de
coses'
Diumenge 17 febrer / 12 h / Nau
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró).
Activitat familiar, a partir de 5 anys,
per descobrir totes les coses que
té Francesc Subarroca al seu taller.

Divendres 15 febrer / 19.30 h /
Dòria Llibres (C. Argentona, 24
Mataró)
Presentació del llibre d'Oriol
Rodríguez que analitza la història oral del rock català.

'Vivir sin parar'
'Canvi d'escala: micropersonatges a Can Marfà'
Diumenge 17 febrer / 12 h / Can
Marfà (Passatge de Can Marfà, 1.
Mataró). Entrada lliure.
Taller familiar de fotografia, per
a nens i nens a partir de 7 anys.

Buc de Contes
Dimecres 20 febrer / 17.30 h /
Buc de Llibres (Muralla del Tigre,
31. Mataró)
Narració de "L'Ànec emmurriat"
de Joyce Dunbar i Petr Horácek,
i altres contes.
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Dimarts 19 febrer / 17 h / Centre
Cívic Pla d'en Boet (c. Juan
Sebastián El Cano, 6. Mataró)
Projecció i debat de la pel·lícula
'Vivir sin parar' (Alemanya, 2013).
sobre Paul Averhoff, una llegenda
com a corredor de marató.

'Relacions positives i igualitàries a l'adolescència'
Dimarts 19 febrer / 19 h / Institut
Llavaneres (Passeig Perelló, 2.
Sant Andreu de Llavaneres)
Xerrada-col·loqui adreçada als pares i adolescents d'entre 11 i 18 anys.

'Qhapaq Ñan, el Camí Andí dels
Inques'
Dimarts 19 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. 3a sessió: "BOLÍVIA:
País de selves, missions jesuítiques
i llacs salats".

CI-FI Club
Dimarts 19 febrer / 19 h / Biblioteca
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària de ciència-ficció,
al voltant de l'obra "Fahrenheit
451", de Ray Bradbury.

'Com gestionar l’ansietat, l'estrès i altres mals que ens afecten al dia a dia?'
Dimecres 20 febrer / 19 h / Sala
d'actes CIDIE (c. Velàzquez, 66.
Mataró) / Gratuïta. Inscripcions
a secretaria@cidie.es
Conferència a càrrec de la Dra.
Nathalie P. Lizeretti, psicòloga.

Tertúlia literària
Dimecres 20 febrer / 19 h / Biblioteca
Municipal Joan Fontcuberta i Gel (c.
Gran 3-5. Argentona)
Tertúlia al voltant del llibre "També
això passarà" de Milena Busquets.

'Els germans Arenas, en el seu
centenari'
Dimecres 20 febrer / 19 h / Sala
d'Actes Fundació Iluro (c. Santa
Teresa, 61. Mataró)
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ACTE /
Presentació Carnestoltes '19
Divendres 15 febrer / 19 h /
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Acte de presentació del cartell guanyador del 5è concurs
de Cartells de Carnestoltes, del
programa d'actes i del llibre
"Carnestoltes amb lletra i música".

Conferència de Francesc Masriera i
Antoni Luis, marmessors. Organitza:
Amics de la Ciutat de Mataró.

'Mites d'avui, mites de sempre'
Dijous 21 febrer / 19.30 h / Casal
de Sant Josep (c. Sant Josep, 7.
Mataró)
Conferència 'Presència permanent
dels grans mites en la cultura actual' a càrrec d'Oriol Izquierdo.
Organitza: Escola de Teologia del
Maresme i Cristianisme segle XXI.

'La traïció a la Revolució:
Perspectives feministes de
la crisi política a Nicaragua'
Dijous 21 febrer / 19 h / L’Altre
Cafè (c. d'en Xammar, 6. Mataró)
Infuxerrada amb Feministes
Autoconvocades. Organitza: Dones
Reporteres de Mataró.

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

Dia Nacional de l'Exili i la
Deportació
Diumenge 17 febrer / 11.30 h / Des
de l'Ermita de Sant Simó (Mataró)
Recorregut pel Camí de l’Exili, durant el qual es divulgarà el testimoni d’alguns mataronins que
van haver d’exiliar-se o que van
ser deportats als camps nazis.
L’acte finalitzarà amb un homenatge als exiliats al monument
anomenat Camí del Nord (passeig
del Callao, 14).

Dijous 21 febrer / 18 h / Saló de
Pedra (C. Gran, 61. Argentona)
Conferència a càrrec de Roser
Trilla, Professora de Llengua i
Literatura Catalana. Aula d’Extensió Universitària d’Argentona.

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

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

Cerdanyola Pg. de Ramon

Vapors, fàbriques i cooperatives del Mataró industrial

>

Molins C. de Nicolau

Diumenge 17 febrer / 11 h / Des
de la Nau Gaudí (c. Cooperativa,
47. Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric patrimoni històric de Mataró.

> Pla d’en Boet C. de Juan

II Mostra de Bestiari Festiu i
Tradicional de Catalunya
Dissabte 16 febrer / 17 h / Plaça
de Santa Anna i la Riera (Mataró)
Figures de diversos indrets del
territori català acompanyaran el
Basilisc de Mataró, per celebrar el
seu 5è aniversari, amb una cercavila pel centre de la ciutat.

Mataró, capital del gènere de
punt
Dissabte 16 febrer / 18 h / Can Marfà
Gènere de Punt. Museu de Mataró
Visita guiada, recorregut que ens
acosta al procés de fabricació del
teixit de punt i l'evolució històrica.

Oficines d’atenció ciutadana

>

FESTES I FIRES //
'Pompeu Fabra: l’home, el gramàtic, el patriota'

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00

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

Berenguer III, 82
Guanyabens, 23-25
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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Vacuum

FOTOGRAFIES /

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

'Finestres'
Foto-Cine UEC (c. Nou, 29.
Mataró) / Fins al 19 de març.
De dl. a dv. de 19 a 21 h.
Exposició solidària d'Instagramers.
Venda de fotografies a benefici del
projecte #Invulnerables, contra la
pobresa infantil i les seves famílies.

'La lliçó de Diògenes'

'5è Concurs de Cartells de
Carnestoltes de Mataró'

'Barcelona, fotollibre dels
passatges'

Biblioteca Pública Pompeu Fabra
(Pl. Occitània. Mataró) / Del 15 de
febrer al 6 de març.
Exposició de cartells participants.

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

Ateneu Fundació Iluro (La Riera,

'Fotografies del camí'

92. Mataró).
Del 17 de febrer al 3 de març:
• 'II Mostra de bestiari festiu i tradicional de Catalunya'.
Fins al 24 de febrer:
• 'Parelles Artístiques 2019, experiències creatives per la salut mental'.
Fins al 10 de març:
• 'El Turó: 50 anys aprenent junts':
mostra de la història de l’Escola
El Turó al llarg de cinc dècades,
origen, evolució, futur, etc.

CC Espai Gatassa (C. Josep
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró)
/ Fins al 28 de febrer.
Fotografies de Mary Lechuga.

'Retrospectiva David N'Dongo'
Fundació Hospital (c. Sant Pelegrí,
3. 2a planta. Mataró) / Fins al 4
de març.
Organitza : Alterarte del Centre de
Formació i Prevenció.

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.
Fins al 25 de febrer:
• 'Les llengües dels catalans. Les
llengües de Mataró'.

'Construir'
La Destil·leria (Camí Ral, 282.
Mataró) / Fins al 21 de febrer.
Escultures de Narcís Costa.
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'L'obsessió creativa'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Fins al 30 de juny.
Obres de Francesc Subarroca, de
la Col·lecció Bassat.

'Vivencias y encuentro'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Fins al 3 de març.
Olis i tècnica mixta de Mario Terés.

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

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.

Alba Tudela Cantallops
Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 28 de febrer.
Exposició de dibuixos i pintures de
l'artista mataronina.

'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.

'Càlida Tardor'
Museu Arxiu Can Caralt (Sant
Andreu de Llavaneres) / Fins al 3
de març.
Pintures de l'artista Pol Peiró.

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

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

'El Mataró d’en Terri (1918
-2000)'
Can Serra Història de la Ciutat.
Museu de Mataró (El Carreró, 17,
Mataró). / Fins al 19 de maig.
Centenari del naixement de Lluís
Terricabres, artista.

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda
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Gent gran
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Jocs (cada tarda): Petanca, rummicub, cartes i dòmino. • Sopar-Ball,
penúltim dissabte de mes.

CANTA GRAN! /
'La llegenda del Comte Arnau'
Dissabte 16 febrer / 19 h / Teatre
Monumental (La Riera, 169. Mataró)
/ Entrada lliure amb invitació
Cantata d'Albert Guinovart i dramatúrigia de Joan Lluís Bozzo, amb la
participació de 80 ciutadans majors
de 58 anys, i corals.

ACTIVITATS //
'La depressió i l’estrès'
Dimecres 20 febrer / 17 h /
Casal Municipal de la Gent
Gran de Santes-Escorxador (c.
Floridablanca, 118. Mataró)
Xerrada de Clara Rodríguez, psicòloga del Servei de Benestar Social
de l’Ajuntament de Mataró.

LLENGUA: 'Salvar els mots'
Dimecres 20 febrer / 18 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Conferència de Roser Trilla, llicenciada en filologia catalana. Aules Sènior
de Mataró d'Extensió Universitària.

Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.

CASALS //
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). •

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.

Casal de Gent Gran de l'Havana. Camí Ral, 163. Mataró. Telf:
93.169.67.47
Activitats: Gimnàstica (dt i dj), taitxi (dl i dc), gimnàstica passiva (dl i
dc), petanca (dl, dc i dv), memòria
(dl), pintura i dibuix (dl i dc), ball
en línia (dl), català (dt), informàtica (dc), rummikub (dc), country
(dc), pintura sobre roba (dj), noves
tecnologies (dv), ping-pong (dv),
teatre (dv).

Benvingut a casa teva
C/ Pirineus 9-13, Mataró, T. 937 411 139

• Places de residència col·laboradores i privades.
• Centre de Dia amb horaris personalitzats.
• Unitat d’atenció Psicogeriàtrica.
• Assistència Mèdica 24 hores.
EL MIRADOR DE MATARÓ
• Rehabilitació
RESIDÈNCIA
I CENTRE DEi Fisioteràpia.
DIA
GRUP

Gent Gran 1856.indd 3

• Activitats psicoestimulatives.
• Tallers ocupacionals.
• Cuina casolana / dietètica.
• Bugaderia pròpia.
• Ubicació privilegiada, al centre de la ciutat.

Residència Can Boada
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293

Sèniors

Neuroplasticitat sènior

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

El Moviment Sènior defensa "Una
societat per a totes les edats, centrada en les persones i no en els diners
i vàlida per a tothom" i també el nou
concepte sènior del treball i el voluntariat, nomenat "Liberactuació"
favorable a: "Passar-ho bé amb molt
de sentit de l'humor i creativitat,
realitzant lliurement activitats sense afany de lucre, per aconseguir
l'autorealització personal, en un
entorn individualista comunitari
per ser més amb els altres".
Per fer-ho possible cal modificar
la imatge que els sèniors tenen d'ells
mateixos, de la família i la societat.
La base d'aquest canvi es recolza en
la comprensió del procés d'envelliment, assumit com una responsabilitat personal i comunitària ajudada
per la neuroplasticitat, la capacitat
del cervell per "reciclar-se" es tingui
l'edat que es tingui.

És per tot això que cal preveure
que el col·lectiu dels sèniors, que
arribarà a ser una tercera part de la
població, més tard o més d'hora,
haurà d'assumir el seu repte històric
d'endegar una nova societat, molt
diferent de l'actual, que aparca a la
gent gran en residències geriàtriques i accepta resignadament que
les properes generacions visquin
pitjor que les actuals.
La pràctica i assumpció de la
neuroplasticitat en l'envelliment
permet albirar un futur brillant per
al moviment sènior, com una proposta intergeneracional liderada
per sèniors, amb un plantejament
transversal holístic, que en englobar a tota població suposa que el
tot sigui superior a la suma de les
parts. (Vegeu: www.eurosenior.net/
neuroseniors.html).
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com

A. RUIZ-CARRILLO c. Alarcón, 41. 937 901 517
(Dl a Dv 9 a 14 i 16,30 a 20,30. Ds. 9 a 14 h).
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256
937 982 550
C.I. DE LA PEÑA Via Europa, 92-B. 937 995 540
(Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Ds. 9 a 14 h).
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110
937 904 369
CUBA Rda. Alfons X el Savi, 143
937 905 418
E. BARREDA c. Alemanya, 6
937 573 421
E. COLL Sant Josep, 30
937 904 340
(Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30 h)
EL TORRENT c. Torrent, 7
937 987 004
(Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21h)
J. PLANA Pl. de Cuba
937 985 550
H.BERTRAN c. Gatassa, 10
937 982 915
L.M. SERRANO (Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a
20,30. Ds alterns 9 a 13,30 h).
Rda. O’Donnell, 102
937 980 343
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947
M.C. SAÑES Creu Roja, 3
937 989 706
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71
937 984 955
P. FARRÉ c. Esteve Albert, 43
936 386 562
(Dl a Dv 9 a 14 i 16,30 a 21. Ds. de 9 a 14 h)
ROMANCES Av. Tarradellas, 34
935 361 662
R. SPA Pl. Santa Maria, 3
937 901 043
SPÀ SERRA Sant Valentí, 43
937 416 262
SUBIRANA Rosselló, 43
937 577 054
T. COLL Sant Cristòfor, 1
937 960 908

EL TOT 1856.indd 2

13/02/2019 16:02

núm. 1856 del 15 al 21 de febrer de 2019

Apunts
psicològics
Pecats o passions capitals
(3/3)

Tot aquest món energètic, passional... què fa tant de bé com de mal,
és qüestió de gestionar-lo amb
una escala de valors. Una forma
d'actuar és recordar una poesia de
l'escola on la conclusió era: Amb
una gota de mel es cacen moltes
més mosques que amb una bota
de vinagre.
Avui dia, a les escoles se'n parla
molt i també a les empreses. Es busca la forma de mantenir-se serè/na:
El ioga, el coaching, la meditació,
caminar silenciosament, el mindfulness i tai-chi... Tot en funció de
saber gestionar aquestes passions
capitals. Capital vol dir la base, el
pòsit que cada u té en néixer.
Ara bé, quan les emocions
s'elaboren, es cuiden, es treballen, emergeix tota la gamma de
sentiments o sensibilitats.
Per tant, convé tenir una bona
intel·ligència emocional. Com a
resum d'aquestes tres columnes,
recordo la paraula que avui també es fa servir força: Assertivitat.
L'energia i responsabilitat que un
empra per ser responsable en els
seus deures; la mateixa energia
per exigir els seus drets. I no és el
mateix emprar vi-dolç que vi-agre.
El que tantes vegades s'ha pogut
constatar en les conflictivitats: Va
ser la "forma o el com" per bé que
tenia raó.
I a vegades les passions dominen
i tenim el món tràgic, el drama. I
el món de l'amor passional n'és
un bon exemple.
L'estabilitat emocional és un
gran factor per als aprenentatges
escolars i viure en pau.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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Tres circuits pels corriols de Mataró,
en solidaritat amb els refugiats
Aquest diumenge arriba la cinquena edició de la Mataró X Trail Series, la primera
de tres jornades amb sortida i arribada a l'Estadi d'Atletisme
Solidaritat: Redacció

Els que el practiquen li diuen
Trail però segurament la resta de
mortals ho coneixeran com 'córrer
per la muntanya'. Aquesta pràctica, cada cop més arrelada i amb
més aficionats, té molt camp per
córrer en una comarca amb l'orografia del Maresme. Precisament
per això, segurament, aquest diumenge arrenca la cinquena edició
de les Taymory X Trail Series, que
prosseguiran en dates posteriors
a Alella i Camprodon. Es tracta
d'unes proves que cada any guanyen més adeptes i que plantegen

fins a tres circuits o itineraris diferents per jornada, de diferent quilometratge i dificultat, pels corriols
de l'entorn.
L'Estadi d'Atletisme de Mataró
serà aquest diumenge el punt de
sortida i arribada d'aquesta prova,
que s'insereix en la iniciativa d'esport solidari 'Mou-te amb cor' i, en
aquest cas, destinarà part del recaptat a Humanity Wings. Aquesta
entitat solidària, nascuda arran
d'un treball de recerca d'alumnes
de l'Escola Pia de Santa Anna, es
concentra en l'ajuda als refugiats
provinents i desplaçats arran de
la Guerra de Síria.

Les X Trail Series arranquen a
Mataró amb tres itineraris diferents, el Short, el Trail i l'Xtrem, de
6, 15 i 28 quilòmetres de llargada
respectivament.
L'avantatge de la immediatesa
de la serralada prelitoral i el contorn de turons de la ciutat propiciarà pels participants en aquesta prova camins i corriols perfectes per a
la seva pràctica esportiva. La Font
d'en Ninus, la Cornisa, la Plana
del Pou de Plata, Can Cabanyes,
Dosrius o el Torrent d'en Manyans
seran algun dels punts que els "traileros" recorreran a tota marxa. I
per una bona causa.

La fitxa
Mataró X Trail Series 2019
5a edició.
Diumenge, 17 de febrer.
Sortida i arribada:
Estadi Municipal Atletisme
Tres distàncies: Xtrem (28 km),
Trail (15 km), i Short (6 km).
Sortides a partir de les 9h
Cursa solidària amb Humanity
Wings.

Tot ciutat moute xtrail.indd 1
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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: Anna Galdon
Fotos: Arxiu

"Mataró,
desperta!"
Parlem amb una Maria
Rovira que torna a casa
enratxada per l'èxit de la
pel·lícula 'Yuli'

B

Maria Rovira torna a Mataró a l’estiu amb
Carmina Burana. I ho fa enmig d’un moment dolç i enfrascada en l’èxit de Yuli,
la pel·lícula d’Icíar Bollaín sobre el ballarí cubà Carlos Acosta i que ella ha coreografiat.
Parlem amb ella sobre la cultura i la dansa, sobre
Mataró i sobre el futur de la conjuntura de tot.

Set anys després de l’últim espectacle tornes a
Mataró amb Carmina Burana, al juliol. Tot un repte.
Estic molt agraïda a la ciutat de Terrassa per encarregar-m’ho, però he de dir que al principi no em
cridava massa l’atenció. Moltes companyies l’han
fet i no sabia com encarar-la. Però vaig dir que sí i
vaig decidir que faria una coreografia per cançó…
i he de dir que m’he reconnectat amb l'obra! M’ha
aportat un altre pensament de la dansa, i això m’ha
fet créixer més i no avorrir-me.
No portaves una obra a Mataró des del 2012, a
què es deu el canvi?
Ha estat gràcies a la nova gent que hi ha ara a Cultura.
Si encara hi fos en Quim Fernàndez no hauria tornat,
però a la regidora Núria Moreno li agrada la cultura.
Havia vist l’espectacle a Terrassa i li va interessar.
És un dels projectes que agafes després d’haver
marxat a Colòmbia quatre anys.
Necessitava marxar. Va ser després que Cultura
acabés amb el Festival Shakespeare i amb Trànsit

Tot reportatge Maria Rovira bo.indd 2

Maria Rovira en una imatge promocional

Anna Aluart

Dansa, un projecte en el qual havia posat l’ànima i
més. Era una companyia referent que vam engegar
amb la idea d’acabar fent un centre coreogràfic i un
centre conservatori de dansa del Maresme. Així que
va ser molt dur. En aquell moment vaig patir també
un atac de cor.
Colòmbia et va salvar.
Sort que vaig anar a petar a Medellín;
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"

aquella naturalesa em va salvar la vida. Ara, reconec
que he de curar el tema de com va acabar la companyia. He de sanar-ho.
Què tenia d’especial Trànsit?
Formàvem gent de Mataró i gent de fora, i aconseguíem que ens contractessin a teatres molt prestigiosos d’arreu del món. L'Aula de Dansa era per a
pocs alumnes, però que volien ballar de veritat. Era
un lloc de formació professional. Va passar per allà
gent com l'Abel Hernández, avui ballarí a la companyia Nacional de Ballet de Malta, el Pere Molsosa,
la Mercè Grané o la Maria Garriga. Va ser una pena
que acabés, perquè érem un exemple i es parlava
de tirar endavant una possible companyia nacional
de dansa catalana.
Tornaries a emprendre un projecte a Mataró?
Si vingués una proposta ferma per crear una companyia internacional, no podria dir que no.

És Mataró una ciutat creativa?
Molt! I ens ho hem de creure. Al Maresme som uns
privilegiats, tenim un clima agradable, estem a
prop de Barcelona, un pol d’atracció increïble. Això
està mal entès, la capital no és la competència:
si féssim festivals internacionals, la gent vindria
de Barcelona. D’aquí han sortit molts artistes: els
Comediants, la gent del Canet Rock, en Carles Maicas
i els seus projectes, que portava gent d’arreu del
món, en Boris Ruiz, en Joan Pera, en Jordi Bosch…
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Tant de bo Mataró
apostés per la
cultura de nou.
Barcelona no és la
competència: Si
féssim festivals
internacionals,
la gent vindria
de la capital, és
un pol d’atracció
increïble"

El meu somni és
coreografiar un dia
les músiques d’en
Jordi Savall"
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Carlos Acosta a la pel·lícula 'Yuli'

i més recentment artistes com en Marc Flynn o en
Moisès Beltran. Tenim molt potencial i molta creativitat. L’únic és que crec que la ciutat hauria de trobar la manera d’agrair tota aquesta feina. “Mataró,
desperta!”, li diria a vegades. Hi ha gent per tot el
món fent coses creatives, i vénen d’aquí. Tant de bo
fos una ciutat que apostés per la cultura de nou.
Ningú és profeta a casa seva?
Jo no em sentia així, al contrari. Mentre va durar
Trànsit jo era molt feliç a Mataró, vaig engegar projectes molt bonics: el Dia de la Dansa, la dansa en
família… Però ara crec que, de forma global, estem
en un període fosc. Ho comparo amb els anys que
hi ha entre el final de l’edat mitjana i el principi del
barroc. El món a vegades passa per moments de
foscor, i penso que ara estem passant un moment de
reajustament. En uns anys, els qui estudiïn aquesta
època veuran que estem en un punt d'inflexió.
Les institucions tapen a vegades el caliu de la gent?
I tant! Mira, després d’estar molt temps fora, fa dos
anys es va fer un espectacle, Maria Rovira y Cuba, i
Mataró va organitzar un autobús i va venir moltíssima gent. Rebo molt caliu de molta gent de la ciutat. L’altre dia, durant el cinefòrum que vam fer al
Foment, estava molt nerviosa. Era la primera vegada

Tot reportatge Maria Rovira bo.indd 4

Cedida

que parlava davant de tants mataronins de nou. Em
va emocionar veure que estava tot ple, i vaig estar
després parlant amb molta gent. Va ser molt agradable i estic molt agraïda.
Parles del passe de Yuli al Foment. Com ha estat
l’experiència de ser la responsable de les coreografies d’un projecte d’aquesta envergadura?
Em va trucar la Icíar Bollaín i em va dir que començava
un projecte sobre el Carlos Acosta i que el material
que havia vist meu li havia agradat molt. A més, es
veu que les dues havíem estat als anys noranta a
Cuba, ella en l'àmbit del cinema, a l'acadèmia de San
Antonio de los Baños, i jo de la dansa, amb l'Alícia
Alonso i el Ballet Nacional de Cuba. No ens coneixíem, però em va trucar quan acabava de decidir que
tirava endavant el projecte i em va voler conèixer.
Vam empatitzar a la primera.
El projecte venia en el moment adequat.
Sí, volia tornar, perquè el meu fill visqués també un
temps a Catalunya. Venia de Colòmbia i buscava el
meu projecte, i això em va fer pensar que, per més
que passin coses dolentes com han passat, sempre
surten coses bones que et fan reconnectar amb el
que fas.
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Cal donar espai a la
gent amb talent
expressar-se. Fer
que cada ballarí
tregui la seva
naturalesa i el seu
esperit.

Hi ha una coreografia brutal, la que s’inspira en
el pare…
Durava quatre minuts. Va ser el primer que vaig fer
perquè era el que més em va impressionar de la pellícula. Quan la vam tenir acabada vaig cridar a tothom que hi havia perquè ho veiessin. No la ballava el
Carlos Acosta, la feien el Keivin i el Mario, i la música

Un moment del Carmina burana de Maria Rovira

no estava feta. I saps quina música vaig agafar? La
cançó del lladre. Ells no entenien el català, però els
vaig traduir la lletra i tots deien, quina música més
bonica. Ens vam emocionar tots. Tots plorant amb
la cançó del Jordi Savall.
La que diu “quan jo n’era petitet”?
Exacte, admiro moltíssim al Jordi Savall. De fet,
el meu somni és coreografiar les seves músiques.
Sempre que em passa alguna cosa a la vida poso
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la seva música. És espiritual. És un altre d’aquests
cracks que crec que està més reconegut a França o
el Canadà que aquí.
En què inspires les coreografies?
Quan era jove i ajudava a la Sala Beckett hi havia el
Sanchis Sinisterra, i l’admirava molt com a dramaturg. Quan vaig fer El pols de l’àngel li vaig demanar
consell, i ell només em deia que tot li semblava bé, i
que confiés en la meva visió. No sé en què m’inspiro,
simplement em ve. Hi ha coses que fins i tot les somio.
Quan vaig a muntar tinc clar el que s’ha de fer. Però
tinc clar també que, quan els ballarins són bons, hi
ha d’haver espai perquè ells mateixos canviïn coses.
Surt la faceta de mestra.
Sí, ha estat un gran aprenentatge. Al principi ho volia
fer tot jo, i ara ja sé quan cal donar espai a la gent
amb talent expressar-se. Fer que cada ballarí tregui
la seva naturalesa i el seu esperit. Els que tenen bona
tècnica han de treure la seva personalitat.

Cedida

T’esperaves gaudir tant de la faceta de professora?
No! Ara estic fent classes a gent professional a través de la Fundació Crea Dance –de fet és gràcies a
ells que fem el Carmina Burana– i el que reculls és
molt emocionant, perquè veus que qui ve s’ho passa
realment bé. És un retorn molt positiu.
Amb què et quedes, de la docència?
Amb les històries personals. A Medellín anava a fer
classes puntuals a un projecte als barris pobres.

13/02/2019 18:27

Per mi, els polítics haurien de tenir una ment
oberta i tenir una edat, ser grans, amb experiència. Els funcionaris de cultura viuen més
bé que els artistes, que tenen en la seva majoria situacions molt precàries, molt volàtils.
Això no pot ser. Els artistes estan fora del
sistema, molts no cotitzen o no hi ha una
jubilació prevista.

Allà vaig veure un nen, l’Àlex
Betancur. De seguida vaig parlar amb els pares, però
no tenien diners ni perquè pogués venir en autobús
a les classes. Vaig parlar amb la gerent del ballet per
becar-lo, i va començar a fer clàssic i contemporani a banda de hip-hop. L’any passat, quan el Carlos
Acosta em va dir que busqués gent per una beca
internacional a Cuba, el vaig proposar. Quan ara he
anat a treballar allà i l’he vist… no hi havia paraules.
Aquest nen serà una estrella.
De fet vas començar a donar classes amb només
16 anys...
Sí, a l’Anxaneta, als anys 80! Els pares m’ho van
demanar, i feia classes de dansa dins de les hores
lectives. Impressionant que m’ho demanessin. Vaig
estar dos anys i va ser molt bonic, perquè van ser
unes generacions que van aprendre a estimar la
dansa i la cultura des de molt petits. Si als nens,
des de petits, se’ls introdueix a les arts i la cultura,
les estimen. Això és el que passa a tot Europa. Hi
ha una sensibilitat diferent. La cultura mou el món,
l’hem de potenciar.
Com haurien de canviar les polítiques?
Abans els polítics que portaven cultura eren de cultura. I ara la política mana, i això és una desgràcia.
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Què t’inspira de com es gestiona la cultura fora?
Moltes coses, però n’hi ha una de molt particular. A molts països, si ets artista i passes
dels 50 anys, et tenen un respecte increïble.
Els festivals els agafen d’assessors, de professors… i és increïble veure’ls amb setanta,
vuitanta anys, donant classe, assessorant.
Hi ha lloc per ells, i tu com a visitant ho
gaudeixes moltíssim. La cultura emociona
i fa moure el cor de la gent. És una transmissió molt beneficiosa per tothom. Però
la crisi que hi ha hagut ha matat a molta
gent, a nivell anímic. A Mataró no hi ha
cinema. Volen fer Mataró Parc més gran,
i jo em pregunto, no és més important que la gent
gran pugui anar al cinema al centre de la ciutat?
Hem d’estar molt agraïts al Foment, molt!
Estàs en un moment dolç…
Sí. És un moment bonic. En Ferran Mascarell sempre
em deia que anava “deu anys avançada”. Un alumne em deia que havia vist els meus vídeos dels anys
80 i que no s’ho podia creure, perquè la gent balla
així avui. A poc a poc es recullen les coses bones.

Els funcionaris de
cultura viuen més
bé que els
artistes, que tenen
en la seva
majoria
situacions molt
precàries. Això no
pot ser”
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Connectem els espais naturals
amb el benestar de les persones
La Diputació de Barcelona garanteix la correcta gestió
dels parcs naturals perquè tothom pugui gaudir-los.

CMY

K

molt més del que t’imagines
www.diba.cat/connectem

Ciutat

L'ANC estrena nova seu a tocar de l'Ajuntament

El nou local de l'ANC és al Carreró, a la Plaça de l'Ajuntament

Daniel Ferrer

L'entitat segueix guanyant socis a Mataró i fa una crida a la mobilització amb motiu
del judici del procés
Política: Cugat Comas

L'Assemblea Nacional Catalana
ha estrenat fa pocs dies un local
la mar de cèntric, a la Plaça de
l'Ajuntament, a ben pocs metres
de la Casa Gran. L'entitat, que des
del 2012 és molt activa a la ciutat,
no comptava fins ara amb un local propi sinó que usava puntualment les dependències d'Òmnium
Cultural. Gràcies a una oportunitat, ara té seu ben a prop del rovell
de l'ou local i la seva Presidenta
Rosa Maria Ros assegura que "així
podem ser molt més visibles i és

Tot ciutat ANC.indd 2

més fàcil que la gent ens vegi i ens
trobi". En els primers dies d'estrena del local, han estat desenes els
veïns que s'han acostat i interessat
en l'entitat. Ros assegura que "hi
ha casos de gent que fins ara no
sabia on trobar-nos i ara aprofiten i es fan sòcies". L'entitat està
guanyant massa d'associats tant a
nivell mataroní com català.
L'ANC de Mataró espera que
amb el nou local es faciliti un punt
de trobada i de gestions per a molts
independentistes locals. La seva
Presidenta assegura que "ara precisament, amb l'inici del judici

injust del procés és el moment
de la màxima mobilització, l'ANC
és ara més necessària que mai i
cal que seguim al peu del canó
i ben atentes, no podem defallir
sinó que hem d'estar totalment
mobilitzats".
L'entitat també forma part de
l'impuls de Primàries Mataró, tot i
que se'n desmarcarà quan la candidatura es constitueixi com a partit:
"L'ANC és fidel als seus principis i
estatuts i som totalment transversals per a tot l'independentisme",
recorda la seva màxima dirigent
en l'àmbit local.
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CONCURS

"No me dejan ir al
pabellón pero los animo
igual #SomHiBoet"

taz_theboxer

iraidatg

"La més adorable
del món!"

PREMIS DEL CONCURS, PER AL GOS i GAT:
Visita gratuïta + vacunació + desparasitació interna i externa,
+ 1 mes de pinso, de la marca HILLS.

PREMIS TOT MASCOTES.indd 2

Per gentilesa de:

HOSPITAL
VETERINARI
GARBÍ
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Imatges

Recull fotogràfic dels Tres Tombs 2019 a Mataró

Daniel
Ferrer
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FACTORY
ALU
LA FÀBRICA DE LES FINESTRES

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

VENDA I MANIPULAT
DE XAPA D'ALUMINI

TUBS D'ALUMINI EN
DIVERSOS ACABATS
MIDES I COLORS

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

3’50€
IVA. inclòs

Massilla
acrílica
blanca

1’45€
IVA. inclòs

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

T. 93 756 05 05

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

C/ Riera d’Argentona 2, Pol. El Cros (Cabrera de Mar)
(Al costat benzinera del Cros, direc. Carrefour)

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Celebració de l'Any Nou Xinès a Mataró, en imatges

Daniel
Ferrer
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Espais naturals, un patrimoni
a disposició de les persones

E

l 22% del territori de Barcelona està
protegit per trobar-se dins d’algun
dels 12 espais naturals que gestiona la
Diputació de Barcelona a través de la
seva Xarxa de Parcs Naturals. En total
son 102.587 hectàrees d’un centenar
de municipis de la demarcació on hi
viu el 70% de la seva població total.
Estem parlant d’una part important
del territori que, més enllà de la seva
preservació i protecció, s’hi desenvolupen nombroses activitats al voltant
del lleure i la natura que beneficien
a milers de persones al llarg de l’any.
Però també d’un patrimoni natural on
es busca compaginar la protecció mediambiental, el seu desenvolupament
econòmic per a les persones que hi
viuen i el gaudi de les que el visiten.
Dins aquest conjunt hi trobem espais prou coneguts com el massís del
Montseny, que és Reserva de la Biosfera,
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, amb indrets emblemàtics cm la Mola, on hi ha
l’antic monestir cistercenc, o la singularitat geològica del massís del Garraf;

però també d’altres que ho son menys
per un públic no proper, com el massís
del Montnegre i el Corredor, amb uns
boscos d’alzines espectaculars, i els
de les serralada Litoral i de Marina, a
cavall del Vallès i el Maresme i a tocar
de l’àrea metropolitana. O els petits
espais singulars com els parcs del Foix
i Olèrdola, amb el seu conjunt monumental, entre el Penedès i el Garraf.
Tot plegat un variat conjunt que conforma un mosaic verd dins el territori
més poblat i urbanitzat del país, i un
patrimoni col·lectiu de primer ordre, del
qual tothom es beneficia i que exigeix
una tasca de conservació i respecte.
Aquest conjunt d’espais protegits que
conformen la Xarxa de Parcs Naturals
de la Diputació de Barcelona, són també l’escenari quotidià de moltes persones que hi viuen i hi treballen, de molts
escolars que hi fan educació ambiental
i també una sortida i un refugi de pau
i bellesa per als nombrosos visitants
que hi van els caps de setmana o en
temps de vacances.

Dret a gaudir dels productes
que els boscos ofereixen
Més enllà de ser zones de lleure i de
pràctica esportiva i de salut per a moltes
persones, els espais naturals necessitem
de gestió i d’aprofitament econòmic entès com el dret de gaudir dels productes
que ofereixen, especialment de la fusta
que els boscos produeixen.
Es per això que estem parlant de territoris vius i no abandonats, on la seva
explotació es beneficiosa per a tots, per
prevenir incendis, però també per mantenir un territori equilibrat i aprofitat en
tots els sentits, ja sigui per la fusta o les
escorces de suro, però també altres productes com les resines, les plantes aromàtiques o els bolets, entre molts d’altres.

Restauració de boscos
i la prevenció d'incendis
La poca gestió de gran part dels boscos de Barcelona com a
conseqüència de la seva baixa rendibilitat econòmica, els fa especialment susceptibles enfront de pertorbacions naturals com
incendis, nevades o ventades.
La Diputació de Barcelona dóna suport tècnic i financer per actuacions forestals per pal·liar els efectes de les zones afectades per
incendis forestals i afavorir la regeneració natural com és retirar
la fusta cremada, però també per reduir massa boscosa, com ara
l’aclarida de pinedes per facilitar un creixement més selectiu i evitar
risc de plagues i incendis.

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona treballa històricament
per a la protecció i la difusió dels espais naturals de la demarcació.
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Vas néixer
per obrir camí.
Nou T-Roc.

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

#SoloUnoUnico

Motorsol

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

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

www.motorsol-volkswagen.es
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EN LLOCS D'HONOR
El Futsal Aliança masculí està situat en tercer lloc de la 2a Divisió "B"
estatal i el femení és líder de la Divisió d'Honor Catalana

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

MINUT ZERO
Cugat Comas
periodista el tot mataró

Que l'#esportamborgull quedi
Mataró celebra el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia en l'esport

Agenda
CASA

WATERPOLO Copa del Rei
QUADIS CNM - SANT ANDREU

No va sobrat ni Mataró ni el seu esport de motius per sentir-se cofois
amb el que tenim. Aquest cap de setmana n'hi ha dos, a sumar a les cites
habituals de tots els clubs i esportistes que perseveren setmana rere
setmana en la seva escomesa. L'una
és la Copa del Rei que –esperem que
amb unes agradables condicions
meteorològiques– acull el complex
Joan Serra de baix a mar. És bo per la
ciutat que Mataró reclami protagonisme en un món, el del waterpolo,
en el que l'ascendència del club que
porta el nom del millor topònim del
món només ha fet que pujar. I amb
gent de casa. Com ha de ser.
L'altre motiu d'autoafirmació és
la celebració per primera vegada del Dia Internacional contra la
LGTBIfòbia en l'esport. L'entitat
Mataró LGTBI no s'hi ha posat pas
per poc i en la seva primera campanya pública demana a tots els esportistes, clubs i equips que se sumin a
#esportamborgull i que es visualitzi,
durant els partits d'aquest cap de
setmana, la necessitat de lluitar contra tota la discriminació, agressió

El Personatge

o atac per la identitat o l'orientació
sexual de les persones. Pot semblar
una celebració, com tots els dies
internacionals, puntual i esporàdica. Però fora bo que no fos així. Que
aquesta ocasió quedi i que la lectura
d'un fragment de manifest abans
dels partits d'aquest cap de setmana
serveixi per uns instants poderosíssims de reflexió interna en cada
esportista, en cada equip, en cada
espectador.
La força de les accions pròpies és
manifestament molt alta. No servirà
de res haver compartit una fotografia a les xarxes aquesta setmana si
la que ve tornem a esprintar tots al
crit de "maricón l'últim" o seguim
perpetuant inútils estereotips envers segons quines disciplines.
Al Tot Esport, com a la resta de
la ciutat, apostem perquè la lluita
LGTBIfòbia quedi instal·lada en el
sistema de valors compartits del
nostre esport, que aquest maduri,
evolucioni, millori en la seva diversitat i, amb ell, l'orgull compartit de
tots els seus actors tendeixi encara
més a l'alça. Que així sigui!

Ariadna Magriñà

construtoni ponce ue mataró

Divendres 8 | 17:15 h | Complex Joan Serra
PER MÉS INFORMACIÓ PODEU LLEGIR
EL SUPLEMENT ESPECIAL CENTRAL

WATERPOLO Div. Honor Fem.
LA SIRENA CNM - RUBÍ

Dissabte 16 | 15:30 h | Complex Joan Serra

BÀSQUET Lliga EBA
AE BOET - IGUALADA
Dissabte 16 | 16:15 h | Pav. Eusebi Millan
UE MATARÓ - TARRAGONA
Diumemge 17 | 18 h | Palau Josep Mora

BÀSQUET Lliga Femenina-2
ADVISORIA BOE - LIMA HORTA

Dissabte 16 | 18:30 h | Pav. Eusebi Millan-

FUTBOL 3a Catalana
MATARONESA - LA LLÀNTIA
Dissabte 16 | 17 h | Mpal. Camí del Mig

FUTBOL 1a Catalana Femenina
CE MATARÓ - LA ROCA
Diumenge 17 | 17:30 h | Mpal. Rocafonda

HANDBOL Plata Fem.
JH MATARÓ - OAR GRÀCIA SAB.

Dissabte 16 | 18 h | Pav. Teresa M. Roca-

VOLEIBOL 1a Catalana Fem.
CV MATARÓ - CECELL LLEIDA

Dissabte 16 | 17:45 h | Pav. Euskadi

HOCKEY HERBA 1a Cat. Mas.
ILURO HC - AT. TERRASSA
Diumenge 17 | 12 h | Mpal. Hockey

FORA
HANDBOL 1a Estatal Mas.
UE SARRIÀ -JH MATARÓ

Dissasbte 16 | 18:30 h | Pav. Sarrià de Ter

FUTBOL 2a Catalana
SARRIÀ- CE MATARÓ

Dissabte 16 | 17:45 h | Mpal. Vall d'Hebron

Staffel

tot

Esport

Suplement col·leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1561 | 2A èPOCA
Telèfon: 937 907 098
Fax: 937 554 106

Va liderar el Construtoni Ponce
UEM cap a un triomf molt
necessari a Copa Catalunya

redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com

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

Edita: El Tot Mataró S.L.
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FUTBOL SALA

Segona B
La part de dalt s'ajusta

S’escapen dos punts del Teresa
Maria Roca

Amb el Castdelldefels com a líder
destacat, la lluita per la segona i la
tercera plaça es comprimeix, el Manresa
que és segon va perdre i el Futsal que
és tercer va empatar i això fa que el
Pallejà i l’Escola Pia Sabadell que venen
pel darrere retallin diferències amb els
mataronins i amb els del Bages.
Aquesta setmana no hi ha lliga i l’equip
entrenat per Albert Sabaté no tornarà a
competir fins al cap de setmana del 23 i
24 de febrer

3a divisió nacional
Es trenca la bona ratxa de
l'SPALL Ciutat de Mataró
L’Spall CFS Ciutat de Mataró va encaixar la primera derrota en cinc partits
al perdre contundentment a casa per
2-8 contra el líder, el Ripollet. L'equip
que entrena Joan Serra no va poder fer
un bon partit a casa però la bona ratxa
recent els ha posat en zona còmoda de
la taula, novè classificat. Aquest dissabte visita al Vacarisses a les 18h.

Va ser un partit molt igualat. | d. ferrer

No van poder amb el filial de
l'Indústrias García
El Futsal Aliança Mataró va veure com
li volaven dos punts del Teresa Maria
Roca després d’empatar 2 a 2 amb el
filial de l’Industrias Santa Coloma,
després d’anar bona part del partit per
davant en el marcador, els vermells
van encaixar el definitiu empat a 2
quan només restaven 4 segons per
la botzina final.
A la primera part els vermells es
van mostrar molt superiors, però van
marxar al descans amb només un gol
d’avantatge, el que va marcar Alex
del Barco al rematar un córner servit
per Rafa Berlanga. A la segona part

2
2

FUTSAL ALIANÇA
SANTA COLOMA B

ALIANÇA MATARÓ: Fernandez, Lopez,
Del Barco (1), Medina (1), Berlanga,
Ceesay, Pares, Chiheb, Canal, Ciscar,
Touré, Soler.

el matx es va igualar i els de Santa
Coloma van fer l’empat a 1. Medina
avançaria novament als de casa després d’enviar al fons de la xarxa un
xut des de la frontal de l’àrea. I quan
tot sembla sentenciat, restant quatre
segons i amb els visitants jugant de
cinc un xut des de fora l’àrea va tocar
en un defensor mataroní i es va colar
a la porteria deixant glaçada a tota la
parròquia local.

Victòria soferta del femení abans de visitar el tercer
2
0

FUTSAL ALIANÇA
ESTEL VALLSECA

FUTSAL ALIANÇA: Neddermann, Cayuela, Garcia, Tortajada, Bosch, Reixach,
Espinar, Cuquet, Vazquez, Munné (1),
Rius, Ribas.

El femení del Futsal Aliança Mataró
continua enllaçant bons resultats i
aquest passat cap de setmana va derrotar per un ajustat 2-0 a l’Estel Vallseca
de Barcelona, d’aquesta manera l’equip
mataroní continua encapçalant la taula
classificatòria empatat a punts amb
el CN Caldes que també va guanyar.

ETE1561.indd 3

Les mataronines van haver de patir
fins al darrer minut per superar al sisè
classificat. Les mataronines que es van
mostrar molt superiors no es van avançar en el marcador fins al minut 34 de
joc gràcies a un gol d’Anna Munné. El

2-0 definitiu se’l van fer en pròpia porta
les visitants en el darrer minut de joc.
Aquest diumenge a les 11:15 hores el
Futsal Aliança té una sortida complicada a la pista del Futsal Pax Tarragona,
tercer classificat.
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el tot Esport

WATERPOLO

Gran partit a Terrassa, que deixa
bones sensacions per a la Copa

Div.Honor Masc.
Els tres primers s'escapen
15a jornada (9 febrer)
Terrassa - QUADIS CNM ....................6-5
Sabadell - Barceloneta ......................10-18
Sant Andreu - CN Barcelona ..........7-10
Navarra - Catalunya.............................6-12
Canoe - Mediterrani ..............................7-7
Echeyde Tenerife - Concepción..........13-3

Classificació
Marc Corbalán, autor d'un gol. | arxiu

Els onze gols del partit els van
marcar onze jugadors diferents
El Quadis CNM va fer un gran partit
a la piscina del segon i va deixar molt
bona impressió de cara a la Copa del
Rei. Els de Beto Fernànez van fregar
l'empat en un partit molt defensiu i
amb gran actuació dels dos porters,
Iñaki Aguilar i Mario Lloret.
L'equip mataroní va sortir molt concentrat en defensa i va arribar al descans amb un 2-4 favorable, amb tres
gols en els últims quatre minuts del
període. En el tercer quart l'equip mataroní no va aprofitar cap dels quatre

6
5

CN TERRASSA
QUADIS CN MATARÓ

QUADIS MATARÓ: Mario Lloret, Ramiro Veich, Pitiu Puig, Marc Corbalán (1),
Víctor Fernàndez (1), Edu Mínguez, Lluc
Bertran (1), Àlex Codina (1), Pol Daura
(1), Pol Barbena, George Ford, Germán
Yáñez, Xavi Casabella (ps).
PARCIALS: 1-1, 1-3, 3-0, 1-1.

home de més que va tenir i en uns
moments d'inspiració l'equip local va
capgirar el marcador. En l'últim quart
Lluc Bertran va donar esperances amb
el 6 a 5, però fins al final les defenses
i els porters es van imposar i el marcador ja no es va moure.

No poden fer res davant el campió
14 CN SABADELL
7 LA SIRENA CNM
LA SIRENA CN MATARÓ: Gaby Stone,
Laura Vicente, Helena Lloret (1), Lea
Bachelier (2), Brigitta Games (1), Audrey
Daule (1), Clara Cambray (1), Cristina
Nogué, Marta Bach (1), Queralt Bertran,
Júlia Soler, Carla Graupera, Júlia Àvila
(ps).
PARCIALS: 4-1, 3-2, 4-3, 3-1.

El Sabadell no va donar opció
No hi va haver miracle i La Sirena CNM
va caure davant del potentíssim CN
Sabadell en els quarts de final de la
Copa a la piscina del CN Sant Feliu.
L'equip de Palma va sortir fort en
defensa i amb gran efectivitat en atac
i al final del primer quart ja guanyava
per 4-1. En el segon quart per uns moments va semblar possible la remuntada
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Superades pel campió. | prensa.creina19

quan Marta Bach i Audrey Daule van
aprofitar dues jugades de superioritat.
Però això va fer despertar la "bèstia" i
el Sabadell va marcar tres gols en tres
minuts per marxar al descans amb 7-3
favorable. Al tercer quart l'equip mataroní va continuar lluitant, i va fer
un altre bon parcial de 4-3. Però quan
va rebre les expulsions definitives de
Laura Vicente i Brigitta Games, la cosa
va quedar vista per a sentència.

Barceloneta 45; Terrassa i CN Barcelona 39; Mediterrani 31; QUADIS CN
MATARÓ 27; Sant Andreu 26, Sabadell
17, Canoe i Catalunya 12, Navarra 10;
Tenerife 7, Concepción 0.

Arriba la Copa a Mataró

Avui divendres ja tenim aquí a casa
nostra l'apassionant jornada de quarts
de final, amb quatre grans partits.
El Quadis CN Mataró jugarà l'últim a les
17:15 hores contra el Sant Andreu.
Els altres són Canoe - CN Barcelona
(11:30), Barceloneta - Terrassa (13:15) i
Mediterrani - Sabadell (15:30).
Dissabte al matí semifinals i diumenge
al migdia la final.
Podreu trobar tota la informació en el
suplement extra que hi ha inclòs en la
nostra revista.

Copa reina Fem.
El CN Sabadell campió
Quarts de final
Terrassa - Mediterrani .......................... 5-7
Sabadell- LA SIRENA CNM ...............14-7
Zaragoza - Rubí ......................................8-11
Sant Feliu- Sant Andreu...................... 7-17
Quarts de final
Mediterrani - Sabadell ........................ 4-13
Rubí - Sant Andreu...............................6-14
Final
Sabadell - Sant Andreu ........................11-9
En la final el Sabadell va patir bastant i
va anar per darrere i no va resoldre fins
el darrer quart que va guanyar per 4-1.

Torna la Lliga

El dissabte a les 15:30 hores La Sirena
CNM rep, en un partit important, el CN
Rubí, un equip que a la primera volta va
derrotar les mataronines per 8-7.
Recordem que La Sirena CN Mataró
ocupa la quarta plaça amb 19 punts i les
rubinenques són cinquenes amb 18.
El Rubí ha jugat 10 vegades a Mataró i
només va puntuar la temporada 2013-14
quan va empatar a 8 gols.
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HOQUEI PATINS

OK LLIGA Plata Mas
Comencen la segona volta
igual que la primera

Empat a Taradell del CH Mataró
per començar la segona volta

14a jornada (9 de febrer)
Barça B - Alpicat .....................................5-2
Taradell - MATARÓ ................................2-2
Tordera - Vilafranca ................................5-1
Palafrugell - Arenys de Munt...............2-2
Manlleu - Liceo .......................................6-3
Maçanet - Raspeig ................................ 0-2
Vilanova - Sant Feliu .............................. 5-3

Classificació

CH MATARÓ 34; Taradell 26; Vilanova
25; Palafrugell, Liceo B i Manlleu 23;
Barça B 22; Alpicat 19; Maçanet 18;
Vilafranca i Arenys de Munt 15; Tordera i
Raspeig 13; Sant Feliu 5 punts.

Es disputa la Copa de la
Princesa a A Coruña

Aquest cap de setmana no hi ha competició de Lliga, però el Mataró viatja
a Galícia per intentar conquerir el títol
de Copa, amb el Liceo B d'amfitrió, a
més del Taradell i el Palafrugell com a
altres rivals. El sorteig es va celebrar
ahir divendres, pel que en el moment
del tancament de la revista encara no es
sabia el rival de l'equip d'Albert Larrea
a semifinals d'aquesta competició. A
priori qualsevol equip pot ser complicat,
però evidentment evitar als de casa, tot
i que s'hi va guanyar fa ben poc, seria
interessant.

LLIGA NAC. Cat.Fem.
El primer lloc, gairebé
assegurat
Partit ajornat de la 1a jornada
Noia - MATARÓ ......................................2-5

Classificació Grup 2 Fase 2

Gran punt a fora. | ch mataró

Punt valuós, tot i que a falta de
dos minuts l'equip de Larrea
guanyava al seu perseguidor
En un bon partit d'hoquei entre els
dos primers classificats d'OK Lliga
Plata, el CH Mataró va allargar la seva
ratxa d'imbatibilitat fins als catorze
partits, davant d'un Taradell que salvava un punt a la recta final del matx.
Els osonencs van demostrar estar en
un bon moment de forma i al minut
cinc s'avançaven, però tres minuts
més tard un gol de Gerard Cusachs
posava l'empat a un gol al marcador,
amb el que ja s'arribaria al descans.
A la represa el partit va seguir molt
igualat, però els d'Albert Larrea van poder avançar-se en el marcador gràcies
al segon gol de Cusachs quan encara

2
5

CH MATARÓ

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

no s'havien jugat deu minuts. S'arribava
al final del matx i semblava que els visitants podrien emportar-se els tres
punts, però un gol fantasma va suposar
l'empat final. Un àrbitre inicialment va
xiular sacada neutral i no va donar el
gol, però després de les protestes locals, l'altre àrbitre el va acabar donant.
Tot i això, veient que Liceo B va perdre
i Palafrugell empatar, va acabar sent
una jornada rodona pels interessos
del Mataró.

CE NOIA
CH MATARÓ

CH MATARÓ: Paula Lladó (p), Adriana
Chiva, Marta Soler (1), Laura Manzanares
(2), Anna Fontdeglòria (1), Aina Lleonart
(1), Eva Requena i Marlena Rubio..

Reben el Noia per començar
la segona volta

En un partit aplaçat a Sant
Sadurní de Noia, l'equip d'Albert
Bou acaba golejant amb claredat
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CP TARADELL

Nova victòria per seguir la progressió

CH MATARÓ 28; Jonquerenc 19; Vilasana B 16; Lloret i Sferic Terrassa 15;
Cerdanyola B i Noia 12; Barberà 1 punt.

Aquesta dissabte a les 19:30h el
Mataró torna a enfrontar-se amb
el Noia, ja que comença la segona
volta d'aquesta segona fase. Amb una
victòria ja s'assegurarien el primer lloc
a falta de tres partits més per jugar-se,
acabant sense pressió per preparar
l'eliminatòria.

2
2

El passat dissabte el CH Mataró va jugar el partit ajornat, corresponent a la
primera jornada d’aquesta segona fase
de Lliga Nacional Catalana femenina,
en el que va poder superar al Noia a
domicili. A mitja part el resultat reflectia l’empat a un gol –el del Mataró fet

per Manzanares– i deixava clar que les
d’Albert Bou haurien de treballar de
valent per emportar-se els tres punts.
A la represa Lleonart va fer l’1-2, tot i
que el Noia empatava de nou. Soler va
avançar de seguida al seu equip (2-3), i
llavors el Mataró per fi va poder imposar el seu domini, arribant a la golejada
final gràcies al segon gol de Manzanares
i a Fontdeglòria.
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VARIS

El Quadis CNM és nou líder de la Divisió d'Honor
de tennis taula

Clement Chobeau, Yordi Jason Ramos i Xavier Peral. | cn mataró

L'equip mataroní va guanyar
tres partits durant el cap de
setmana al País Basc
L'equip masculí de tennis taula del
Quadis CN Mataró tenia un cap de
setmana molt intens al País Basc, amb
tres partits en dos dies, i l'ha superat
de forma totalment satisfactòria, ja
que ha obtingut tres triomfs que l'han
situat al capdavant de la classificació

del grup 1 de la Divisió d'Honor, ja
amb un peu a la fase d'ascens a la
Superdivisió Estatal.

Cap de setmana intens
Va començar el periple a Bilbao el
dissabte al matí i allà va superar el
Peñaskal per 2-4, amb dos punts de
Xavier Peral i un de Clement Chobeau
i Yordi Jason Ramos.

El dissabte a la tarda es van desplaçar a Irun, on l'esperava el líder del
grup l'Irun Leka Enea B. En un gran
partit l'equip mataroní que prepara Flora Khassanova va guanyar per
3-4, gràcies al triomf en el doble de
Peral i Chobeau després de cinc sets
emocionantíssims. Abans el francès
Clement Chobeau havia guanyat els
seus dos individuals i Xavier Peral un.
Finalment el diumenge al matí el Quadis
CN Mataró va guanyar a Errenteria per
2-4. Els punts mataronins, com en el primer partit van ser dos de Peral, un de
Chobeau i un altre de Ramos.
La classificació queda així: QUADIS
CN MATARÓ 28 (en 17 partits dels 22 que
té el campionat), Irun B 26 (en 16), Olot
22 (en 16), Burgos 20 (en 15), Badalona 18
(en 16), Borges 18 (en 18), Errenteria 16
(en 14), CN Sabadell 16 (en 16), L'Escala 12
(en 16), Torrelavega 12 (en 18), Peñaskal
6 (en 18), Valladolid 2 (en 16). Aquest cap
de setmana hi ha descans.

Primera victòria del CV Mataró Caliu a la segona fase
3
1

CV MATARÓ CALIU
L'HOSPITALET

CV MATARÓ CALIU: Anna Ramon,
Ivette Callorda, Marta Guerrero, Andrea
Molinero, Beatriz Civico, Andrea Jiménez,
Alba Sánchez, Samantha Formica, Maria
Garcia, Iris Flores i Violant Pérez.
Parcials: 25-18, 25-16, 23-25, 25-15

Important triomf que manté
l’equip a la zona alta de la
classificació
El CV Mataró Caliu es va retrobar amb la
victòria després de començar la segona
fase amb una derrota a la pista del Sant
Just. Dissabte, contra l’Hospitalet, les
noies de David Casas van ser superiors i
només van cedir un set i per la mínima.
Els dos primers sets van ser pràcticament iguals, des del començament les
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locals amb avantatge en el marcador
i relativa comoditat per mantenir-la
fins a finals de set. En el tercer set les
visitants van reaccionar i van guanyar-lo de forma ajustada. Semblava
que tornaven els problemes per tancar el partit que tantes vegades han
succeït aquesta temporada al Mataró.
Però les jugadores locals no van permetre la remuntada visitant i, atacant
principalment per la zona central de

la xarxa, van desfer les opcions de
l’equip rival que va veure impotent
com el Mataró tancava el partit amb
un clar 25 a 15.
Amb aquesta victòria, l’equip continua dins les places que donen accés a
la fase final i ara tindrà dos partits (altre cop a casa) davant rivals directes,
amb Lleida primer, aquest dissabte a
les 17:45 a l’Euskadi i el derbi amb el
Vilassar la següent setmana.
La classificació està així: Sant Just
27, CECELL Lleida 16, GET Blume i CV
MATARÓ CALIU 13, Vilassar 12, Barberà
9, Vall d'Herbron 6, Hospitalet 3.
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FOTO: Daniel Ferrer | El TOT MATARÓ

piscina joan serra
cn mataró
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Una Copa
de premi
per a Mataró

La ciutat acuLL per primera vegada
La CoMpetiCió del K.o., La gran cita
anuaL deL waterpoLo estataL
El complex esportiu Joan Serra acull aquest cap de
setmana, del 15 al 18 de febrer, la Copa del Rei de
Waterpolo. Fidel a la tradició de l'esport, venim de la
Copa de la Reina de la setmana passada i s'arriba a la
que és la cita més esperada del calendari, el torneig del
KO, els tres dies amb major concentració de waterpolo per metre quadrat al llarg de l'any. Pot sobtar de
saber que una ciutat com Mataró, amb la presència i
importància que té en aquest esport encara no hagués acollit una fase final a 8. Aquesta edició, doncs, ha
"caigut" a la capital del Maresme com a reconeixement
a una ciutat i un club, el CN Mataró que –a la vegada– aposta per acollir un gran esdeveniment del seu

sènior masculí a redós de l'èxit en dues Final-4 de la
Copa LEN femenina, una de les dues guanyades. Com a
principal diferència amb aquests dos antecedents, val a
dir, que el CN Mataró juga aquest cop a la seva piscina
"titular". Una Copa del Rei amb el mar de fons pot ser
paradisíaca.
La Copa del Rei és explosiva i fabulosa. El primer esport en agafar aquest sistema de "final a 8" (amb els
vuit primers classificats de la 1a volta de la lliga) per a
la Copa va ser el bàsquet l’any 1987 i després s’ha traspassat a molts altres, quasi tots excepte el futbol. Així,
handbol, voleibol, futbol sala, hockey herba, hoquei patins ho van anar adaptant i la temporada 1999-2000 va
ser el waterpolo. Ara arriba ben a la vora del mar.
Que comenci l'espectacle. Benvingut tothom a
Mataró!

gaudeix-lo!
Ja ha arribat

Més de 45 anys al teu servei

SERVEI TÈCNIC OFICIAL:

el fred,

Contractes Graupera i oblida't de la Caldera!

93 741 29 99
Contracte Bàsic

Contracte Complet

Des de 0,32€/día

info@egraupera.com
www.egraupera.com

Des de 0,44€/día

93 741 29 99
C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró

ESPECIAL_COPA_REI_2019_v2.indd 2

Contracte Benvinguda
Des de 0,42€/día

Som la teva solució!
www.egraupera.com/confia-en-graupera
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CN ATLÈTIC BARCELONETA
ENTRENADOR: JESÚS MARTÍN. 2N ENTRENADOR: MIRKO BLAZEVIC.

1R LLOC A LA
CLASSIFICACIÓ DE LA
PRIMERA VOLTA DE LA LLIGA
AMB 33 PUNTS

14 TÍTOLS DE COPA
Entre 2000 i 2018, només van fallar
cinc vegades (el 01, 02, 03, 05, 11) i tenen 3 subcampionats.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

JUGADORS

ANY NAIXEMENT

DANIEL LÓPEZ

1980
1988
1998
1994
1986
1994
2000
2001
1997
1986
1987
1997
1997
1986

MARTIN FAMERA
ÁLVARO GRANADOS
ALBERTO MUNÁRRIZ
JOSIP VRLIC
MARC LARUMBE
SERGIO PRIETO
PAU LINARES
ROGER TAHULL
FELIPE PERRONE
BLAI MALLARACH
ALEJANDRO BUSTOS
MIGUEL LINARES
FRAN FERNÁNDEZ
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PORTER

LES 5 ÚLTIMES TEMPORADES
temp.
2013-14
2014-15

copa
Campió
Campió

2015-16
2016-17
2017-18

Campió
Campió
Campió

lliga
1r lliga
2n lliga*
(*campió al play-off)

PORTER

1r lliga
1r lliga
1r lliga

* ELS DORSALS SÓN ELS DEL DARRER PARTIT
DE LLIGA DISPUTAT
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CLUB NATACIÓ TERRASSA
ENTRENADOR: DÍDAC COBACHO. 2N ENTRENADOR: EDUARD VERA.

2N LLOC A LA
CLASSIFICACIÓ DE LA
PRIMERA VOLTA DE LA LLIGA
AMB 27 PUNTS

4 SUBCAMPIONATS DE COPA
L’últim aconseguit l’any passat, i també
6 subcampionats de lliga.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

JUGADORS

ANY NAIXEMENT

IÑAKI AGUILAR

1983
2000
1982
1991
1987
1998
1987
1998
1994
1984
1998
1997
2001
1998

BERNAT SANAHUJA
SERGI MORA
RICARD ALARCÓN
ÓSCAR AGUILAR
ÁLEX DE LA FUENTE
FRANCESC SÁNCHEZ
JORDI CHICO
ALBERTO BARROSO
IVAN GALLEGO
ORIOL RODRÍGUEZ
AGUSTÍ PERICAS
BIEL SEGURA
MARC SALVADOR
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LES 5 ÚLTIMES TEMPORADES
PORTER

temp.
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

PORTER

* ELS DORSALS SÓN ELS DEL DARRER PARTIT
DE LLIGA DISPUTAT

copa
Semifinalista
Semifinalista
Semifinalista
Quartfinalista
Finalista

lliga
2n lliga
1r lliga
4t lliga
3r lliga
3r lliga
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CN BARCELONA VISTA
ENTRENADOR: TONI ESTELLER. 2N ENTRENADOR: NIL MARTÍN.

3R LLOC A LA
CLASSIFICACIÓ DE LA
PRIMERA VOLTA DE LA LLIGA
AMB 27 PUNTS

8 TÍTOLS DE COPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

JUGADORS

ANY NAIXEMENT

EDUARDO LORRIO

1993
1991
1995
1991
1995
1999
1988
2000
1990
1995
1985
1995
2002
2002
1993
2001

JEREMY DAVIE
SAM VAN DER BURG
ROC FERRER
VÍCTOR FLORES
FRAN VALERA
JOEL ESTELLER
OSCAR MONTES
ADRIÀ DELGADO
POL GOMÀ
ÈRIC MARSAL
GUS VAN IJPEREN
UNAI AGUIRRE
ALEIX AZNAR
JOSHUA MONTPEAT
ADRIÀ MORATÓ
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PORTER

Campió els anys 1989, 1991, 1995, 1996,
1999, 2002, 2003, 2011) i 6 subcampionats (l’últim el 2005). És el club més
històric i al seu palmarès tenen 59 lligues estatals.

LES 5 ÚLTIMES TEMPORADES
temp.
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

copa
No la juga
Semifinalista
Quartfinalista
Semifinalista
Quartfinalista

lliga
10è lliga
6è lliga
6è lliga
5è lliga
4t lliga

PORTER
* ELS DORSALS SÓN ELS DEL DARRER PARTIT
DE LLIGA DISPUTAT
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CE MEDITERRANI
ENTRENADOR: JAHZEEL MARTÍNEZ.

4T LLOC A LA
CLASSIFICACIÓ DE LA
PRIMERA VOLTA DE LA LLIGA
AMB 24 PUNTS

1 TÍTOL DE COPA
Títol guanyat el 1993. També té quatre
subcampionats (l’últim el 1996) i dos
subcampionats de lliga.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

JUGADORS

ANY NAIXEMENT

RAMON SANTÍS

1984
1994
2001
1999
1993
1985
1988
1999
1988
2000
1997
2000
2000
2000

JAVIER GORRIA
GUILLEM FRIGOLA
AXEL CORRES
MIGUEL DE TORO
MARC MINGUELL
MARC ROCA
DEJAN VUJOVIC
JORDI PÉREZ
HUGO CURTY
GUILLEM GARCIA
MARC VERA
EDGAR NOGUERAS
MARC FIGUEROA
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PORTER

LES 5 ÚLTIMES TEMPORADES
temp.
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

PORTER

copa
Quartfinalista
Quartfinalista
Quartfinalista
Quartfinalista
Semifinalista

lliga
4t lliga
5è lliga
8è lliga
8è lliga
7è lliga

* ELS DORSALS SÓN ELS DEL DARRER PARTIT
DE LLIGA DISPUTAT
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QUADIS CN MATARÓ
ENTRENADOR: BETO FERNÀNDEZ. 2N ENTRENADOR: JORDI GARCIA

5È LLOC A LA
CLASSIFICACIÓ DE LA
PRIMERA VOLTA DE LA LLIGA
AMB 21 PUNTS

1 SUBCAMPIONAT DE COPA
Subcampió de Copa l’any 2015.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

JUGADORS

ANY NAIXEMENT

MARIO LLORET

1991
1998
1999
1996
1992
1990
2000
2002
1990
1996
1993
1980
2002
2000

RAMIRO VEICH
PITU PUIG
MARC CORBALAN
VÍCTOR FERNÀNDEZ
EDU MÍNGUEZ
LLUC BERTRAN
POL DAURA
ÀLEX CODINA
POL BARBENA
GEORGE FORD
GERMÁN YÁÑEZ
XAVIER CASABELLA
MAX CASABELLA
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LES 5 ÚLTIMES TEMPORADES
PORTER
CENTRAL
EXTREM
LATERAL
CENTRAL
BOIA
LATERAL
LATERAL
BOIA
LATERAL
LATERAL
CENTRAL
PORTER
CENTRAL

temp.
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

copa
Semifinalista
Finalista
Quartfinalista
Quartfinalista
Quartfinalista

lliga
3r lliga
8è lliga
5è lliga
4t lliga
5è lliga
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CLUB NATACIÓ SANT ANDREU
ENTRENADOR: DANI BALLART. 2N ENTRENADOR: JAVIER AGUILAR.

6È LLOC A LA
CLASSIFICACIÓ DE LA
PRIMERA VOLTA DE LA LLIGA
AMB 17 PUNTS

3 SUBCAMPIONATS DE COPA
Els tres subcampionats aconseguits les
temporades 2008, 2014 i 2016.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

JUGADORS

ANY NAIXEMENT

JOAO COIMBRA

2000
1995
2001
1996
1993
1999
1982
2000
1989
1995
2001
2000

KJELD VEENHUIS
OSCAR ASENSIO
VLADISLAV EGOROV
BADER NASSER AL-DUGHTER
JOSE MARIO TENORIO
MATHIEU PEISSON
ROGER ECHEVERRÍA
ERIK BRUGÉ
RICARDO GRACIA
NIKOLAS PAUL GARCIA
JOAN COLOMA
SERGI ROJAS
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LES 5 ÚLTIMES TEMPORADES
PORTER

temp.
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

copa
Finalista
No la va jugar
Finalista
Semifinalista
Semifinlista

lliga
7è lliga
9è lliga
7è lliga
6è lliga
6è lliga

* ELS DORSALS SÓN ELS DEL DARRER PARTIT
DE LLIGA DISPUTAT
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ASTRALPOOL CN SABADELL
ENTRENADOR: JOAQUIM COLET. 2N ENTRENADOR: PERE ABELLÁN.

7È LLOC A LA
CLASSIFICACIÓ DE LA
PRIMERA VOLTA DE LA LLIGA
AMB 14 PUNTS

3 TÍTOLS DE COPA
Han aixecat la copa els anys 1998,
2005 i 2012. També tenen 4 subcampionats de copa (l’últim el 2017) i 6 subcampionats de lliga.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

JUGADORS

ANY NAIXEMENT

DAVID SERRANO

2000
1996
2002
1993
1994
1995
1997
1995
1993
1989
1997
1992
1996
1991

SERGI CABANAS
MARCEL TECLAS
VICENTE MATOSO
JOSE J. BUSTOS
DUNCAN JAMES LYNDE
BORJA FENOY
H. JOHANNES MULLER
GERARD REIXACH
GONZALO LÓPEZ-ESCRIBANO
DAVID CARRASCO
VÍCTOR CABANAS
JORDI MARDONES
ÓSCAR CARRILLO
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PORTER

LES 5 ÚLTIMES TEMPORADES
temp.
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

PORTER

copa
Quartfinalista
Quartfinalista
Quartfinalista
Finalista
Quartfinalista

lliga
5è lliga
3r lliga
2n lliga
2n lliga
2n lliga

* ELS DORSALS SÓN ELS DEL DARRER PARTIT
DE LLIGA DISPUTAT
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REAL CANOE
ENTRENADOR: MARIO GARCÍA. 2N ENTRENADOR: JORGE CARPEÑO.

8È LLOC A LA
CLASSIFICACIÓ DE LA
PRIMERA VOLTA DE LA LLIGA
AMB 11 PUNTS

5 SUBCAMPIONATS DE COPA
L’últim subcampionat aconseguit el
2013. També posseiexen dos títols
de lliga, de les temporades 1998-99 i
1999-2000.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

JUGADORS

ANY NAIXEMENT

DIEGO TÉBAR

1991
2000
1998
1996
1997
1999
1993
1999
1991

IVAN ALCÓN
PABLO GÓMEZ
BRUNO NAVAJAS
MARCOS LORRIO
GABRIEL GONZÁLEZ
ÁLVARO GARCÍA
VÍCTOR CAMARENA
VÍCTOR GUTIÉRREZ

PORTER

LES 5 ÚLTIMES TEMPORADES
temp.
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

copa
Quartfinalista
Quartfinalista
Semifinalista
Quartfinalista
No la juga

lliga
6è lliga
4t lliga
3r lliga
7è lliga
8è lliga

EUGENIO DE GRADO
DAVID ACOSTA
RAFAEL FERNÁNDEZ
ALVARO MARCO

ESPECIAL_COPA_REI_2019_v2.indd 11

1993
1993
PORTER

* ELS DORSALS SÓN ELS DEL DARRER PARTIT
DE LLIGA DISPUTAT
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aMb ganes de copa

les instal·lacions de quadis
auTocenTre van acollir la
presentació de la copa del rei
Aquest dimecres a les 11 hores es va celebrar a les
instal·lacions de Quadis Autocentre a Cabrera de Mar
la roda de premsa prèvia a la celebració de la fase final
de la Copa del Rei Premaat, que tindrà lloc al Complex
Joan Serra del Centre Natació Mataró entre divendres
i diumenge.
Sota la conducció de Sergi Massó les autoritats van
intervenir en dos torns. En el primer Marisa Merchán,
regidora d’esports de l’Ajuntament de Mataró, va agrair
al Centre Natació Mataró que hagi portat un esdeveniment com aquest a la nostra ciutat pel que significa per

ESPECIAL_COPA_REI_2019_v2.indd 12

a l’impuls del Front Marítim i del comerç de la ciutat.
Tot seguit Francesc Casabella, vocal del club organitzador, va destacar que és una oportunitat més perquè el
Centre pugui demostrar la seva capacitat organitzativa,
en un marc privilegiat. Després d’agrair el suport de
Quadis, va fer una crida a l’afició perquè gaudeixi d’una
competició d’alt nivell, amb els vuit millors equips de
l’estat, set d’ells catalans... i perquè donin suport al
Quadis per intentar repetir la final de fa quatre anys.
Després Ariadna Verge, representant de Quadis
Autocentre, va parlar de l'honor de fer aquesta roda de
premsa en les seves instal·lacions i va esmentar que,
tot i que fan altres patrocinis, l’equip de waterpolo del
Centre és l’únic que porta el seu nom des de fa 14 anys,
que n’estan molt contents, i els va desitjar molta sort
en el torneig de Copa.
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En el segon torn va començar parlant Jordi Nadal, director de la divisió -Est de Premaat, que és el patrocinador de la Copa del Rei. Va dir que han fet una aposta
per aquest esport pels valors que transmet i que espera
que es visqui una gran competició durant aquests tres
dies.
Després va parlar Pere Robert, vicepresident esportiu
de la Federació Catalana de Natació, que va explicar
que quan van rebre la sol·licitud per part del Centre
Natació Mataró per organitzar la Copa, va ser fàcil
prendre la decisió per la història de l’entitat i pel prestigi que té a nivell organitzatiu. Va agrair a patrocinadors (Premaat i Quadis) i institucions (Ajuntament
i Generalitat) el seu suport. També va recordar que
el waterpolo estatal ha tingut rellevants èxits durant
aquest any a nivell europeu i mundial, i que molts dels
seus artífexs els tindrem en aquesta competició de màxim nivell, que serà retransmesa per TV3 (per Esport3)
el dissabte i el diumenge.
Va tancar l’acte Toni Reig, director del Consell Català
de l’Esport de la Generalitat, que va agrair al Centre i a
la ciutat de Mataró l’esforç que ha fet per acollir aquesta Copa del Rei i que espera que sigui tot un èxit.
L’acte ha acabat amb la foto de família amb les autoritats i els components del Quadis Centre Natació
Mataró que també van assistir a l’acte.
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ELS HORARIS

XXXIII COPA DE S

PREMAAT WAT

QUARTS DE FINAL 1
DIVENDRES 15/02 · 11.30 H.

SEMIFINAL 1

FINAL

DISSABTE 16/02 · 11.30 H.

REAL CANOE
CN BARCELONA
VISTA

QUARTS DE FINAL 2
DIVENDRES 15/02 · 13.15 H.

DIUMENGE
17/02 12.00

3: Partits en directe per Esport 3
CN ESPORT
ATLÈTIC
BARCELONETA

CN TERRASSA

del 15 al 17
de FEBRER 2019
ESPECIAL_COPA_REI_2019_v2.indd 14
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DE LA COPA

SM EL REI 2019
WATERPOLO

FINAL

SEMIFINAL 2
DISSABTE 16/02 · 13.15 H.

QUARTS DE FINAL 3
DIVENDRES 15/02 · 15.30 H.

CE MEDITERRANI
ASTRALPOOL
CN SABADELL

DIUMENGE
/02 12.00 H.

QUARTS DE FINAL 4
DIVENDRES 15/02 · 17.15 H.

QUADIS CN MATARÓ

CN SANT ANDREU

PISCINA JOAN SERRA
CN MATARÓ
ESPECIAL_COPA_REI_2019_v2.indd 15

13/02/2019 21:06

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

OFERTA!

2x1

PORCELÁNICO 60x60cm 1a calidad
COMPRA 1m 2
TE LLEVAS 2m 2

5,90

€/m2

Oferta válida hasta fin de existencias.

2P GRESS ARGENTONA 1856.indd 2

ANTRACITA

GRIS

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

Precio final por m2
ya aplicando la oferta:

13/2/19 16:41

AYA
TH

MO
R

MO
N

PORCELÁNICO
IMITACIÓN MADERA

TT
AU
PE

MO
N
MO
R

OFERTA!
23x120cm
1a calidad
Modelo MORMONT

10,65

IZA
CEN
RE
YEI

BEI
RE
YEI

OFERTA!

GE

€/m2

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

Por sólo

PORCELÁNICO
IMITACIÓN MADERA
GRAN FORMATO

22x208cm
PRECIOS IVA NO INCLUIDO

1a calidad

12,35
Modelo YEIRE

Por sólo

2P GRESS ARGENTONA 1856.indd 3

€/m2
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EL PALMARÈS
TEMP.

GUANYADOR

SUBCAMPIÓ

TEMP.

GUANYADOR

SUBCAMPIÓ

1987

CN CATALUNYA

CN BARCELONA

2003

CN BARCELONA

ATL. BARCELONETA

1988

CN CATALUNYA

CN BARCELONA

2004

ATL.BARCELONETA

CN BARCELONA

1989

CN BARCELONA

CN CATALUNYA

2005

CN SABADELL

CN BARCELONA

1990

CN CATALUNYA

CN BARCELONA

2006

ATL.BARCELONETA

CN SABADELL

1991

CN BARCELONA

CE MEDITERRANI

2007

ATL.BARCELONETA

CN TERRASSA

1992

CN CATALUNYA

CN TERRASSA

2008

ATL.BARCELONETA

CN SANT ANDREU

1993

CE MEDITERRANI

CN BARCELONA

2009

ATL.BARCELONETA

CN TERRASSA

1994

CN CATALUNYA

CE MEDITERRANI

2010

ATL.BARCELONETA

CN SABADELL

1995

CN BARCELONA

CE MEDITERRANI

2011

CN BARCELONA

ATL.BARCELONETA

1996

CN BARCELONA

CE MEDITERRANI

2012

CN SABADELL

ATL.BARCELONETA

1997

CN CATALUNYA

CN POBLE NOU

2013

ATL.BARCELONETA

REAL CANOE N.C

1998

CN SABADELL

REAL CANOE N.C

2014

ATL.BARCELONETA

CN SANT ANDREU

1999

CN BARCELONA

REAL CANOE N.C

2015

ATL.BARCELONETA

CN MATARÓ QUADIS

2000

ATL.BARCELONETA

REAL CANOE N.C

2016

ATL.BARCELONETA

CN SANT ANDREU

2001

ATL.BARCELONETA

REAL CANOE N.C

2017

ATL.BARCELONETA

CN SABADELL

2002

CN BARCELONA

C.N. SABADELL

2018

ATL.BARCELONETA

CN TERRASSA
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“ESTEM EN UN
MOMENT HISTÒRIC
PER AL WATERPOLO
CATALÀ”

ENTREVISTEM A DANI PAJUELO
(EXJUGADOR, PERIODISTA I IMPULSOR DE
L’ANUARI DEL WATERPOLO CATALÀ)
SOBRE LES PERSPECTIVES D’AQUESTA
COPA DEL REI 2019
UNA ENTREVISTA DE CUGAT COMAS

Arriba la Copa del Rei per primera vegada a Mataró.
Com veus la competició i que se celebri en una piscina
com la Joan Serra, en un lloc de tanta tradició?
La Copa del Rei és segurament la competició més apassionant de la temporada al waterpolo espanyol. El fet
de que el calendari se sortegi sense tenir caps de sèrie,
obre les opcions a algunes sorpreses. Que es jugui a
Mataró és molt positiu; les instal·lacions del Centre
amb les vistes al mar les converteixen en un marc espectacular. I això sempre és positiu per promocionar el
waterpolo.
La pregunta esportiva bàsica és presumible: hi ha opcions que el Barceloneta no sigui campió de nou?
Crec que és molt difícil que pugui ser eliminat en alguna de les tres rondes. Els mariners són, per pressupost,
plantilla i historial, l'equip a batre. És sens dubte el
gran favorit per guanyar el títol.
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Quines són les claus de la dinastia dels campions al waterpolo espanyol en general i a la Copa en particular?
És un club que fa molts anys que aposta fort pel waterpolo masculí. L'Atlètic-Barceloneta ha aconseguit ser
un dels grans d'Europa i, desgraciadament, la majoria
dels clubs del país no li han pogut seguir el ritme. En
les dues últimes temporades veiem com les dificultats econòmiques als nostres clubs ja no són tan grans
i això ha permès que el nivell de la Divisió d'Honor
hagi pujat. Entenc que per al Barceloneta la Copa és
una competició molt interessant; un torneig intensiu
que li serveix per preparar el seu gran repte que és la
Champions europea.
Que el waterpolo, de sempre, sigui un esport "tant català" a efectes dels clubs punters creus que va en contra de la projecció a nivell estatal d'aquest esport?
No ho crec. La millor manera de fomentar un esport
és aconseguint èxits internacionals, que es televisin
i que tinguin una bona difusió. D'aquesta manera, els
nens i nenes volen practicar-lo i acaba repercutint en
l'aparició de nous clubs per tot el territori. Que el waterpolo espanyol estigui a un nivell tan alt es deu en
gran mesura al waterpolo català. No només som un
referent espanyol; ho som a nivell internacional. Per
això cal continuar en aquesta línia; si seguim treballant
d'aquesta manera, el waterpolo seguirà creixent aquí i
a tot el territori espanyol.
A la Copa sempre hi ha alguna sorpresa. Creus que en
veurem alguna o que tot anirà en justa correspondència amb l'estat dels equips a la Lliga?
El sorteig d'aquesta Copa ha posat els tres primers classificats en una banda del quadre, mentre que del quart
al setè de la Lliga estan a l'altra. Tot apunta al fet que
l'Atlètic-Barceloneta arribarà a la final, però ho farà pel
camí més difícil possible. Per contra, l'altra banda serà
on viurem les emocions més fortes, perquè la igualtat
és màxima i crec que qualsevol pot classificar-se per
la final.
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En quin moment creus que està el waterpolo a nivell català? En què pot millorar? Té prou visualització?
Els èxits internacionals d'aquest estiu demostren que
estem en un moment històric. Les sis seleccions espanyoles (l'absoluta, la júnior i la juvenil masculina i
femenina) han aconseguit medalla a les competicions
internacionals. I tres de cada quatre jugadors eren nascuts a Catalunya. Una mostra irrefutable de la situació
que vivim. Segurament necessitaríem créixer mediàticament per garantir l'entrada de nous seguidors i patrocinadors. Amb tot, crec que en els últims anys estem
millorant molt com esport en aquest aspecte.
Si et demanem que facis una porra de la competició,
quins creus que seran els semifinalistes, els finalistes i
el campió?
És molt perillós deixar per escrit les prediccions, perquè probablement quedaré en evidència... Però jo diria
que veurem un Barcelona contra Atlètic-Barceloneta i
un Mediterrani - Mataró a semifinals. La final podria
ser un Atlètic-Barceloneta - Mataró amb previsible victòria final per als mariners.
Com veus l'amfitrió, el Quadis CNM? El factor camp li
pot permetre de fer un salt endavant o en ocasions així
acaba sent més aviat un llast?
Crec que el factor camp és molt important i hauria de
ser un alicient més que no pas un llast. Segurament
no està sent la seva millor temporada, però en Beto
Fernández compta amb un grup de jugadors joves molt
prometedor que de ben segur garanteixen el futur de
l'equip.
Si et demanem que et mullis i que ens diguis tres jugadors dels quals cal estar especialment atents aquests
dies a Mataró, quins ens diries i per què?
Per no caure en l'obvietat de parlar de jugadors de
l'Atlètic-Barceloneta, us proposaré tres noms. L'Adrià
Delgado del CN Barcelona, en Bernat Sanahuja, del CN
Terrassa, i en Lluc Bertran, del Quadis CN Mataró. Em
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semblen tres perfils molt interessants; jugadors amb
una qualitat extraordinària que de ben segur veurem
ben aviat a la selecció espanyola absoluta.
Coincidint amb la Copa del Rei es commemora el Dia
Internacional contra la LGTBIfòbia a l'esport. Creus
que el waterpolo és un esport on es doni i on calgui incidir en aquesta problemàtica?
Afortunadament, els temps han canviat molt a nivell
social i, en conseqüència, també al waterpolo. Amb tot,
queda molt camí per recórrer per fer que la LGTBIfòbia
surti del món de l'esport. L'exemple més clar del bon
nivell de tolerància que hi ha al waterpolo actual el podem veure en jugadors i jugadores obertament gais, bisexuals i lesbianes que han sortit de l'armari sense que
hagin patit cap tipus de discriminació. Que ho hagin
fet permet que els més joves tinguin referents i això
crec que és molt positiu.

Què és allò que fa diferent la teva publicació?
Cap altra disciplina, m'atreviria a dir que a tot el món,
reuneix tots els jugadors i jugadores d'un esport, des
dels absoluts internacionals fins als benjamins que
acaben de començar a competir. Estem parlant d'uns
4.000 esportistes que, any rere any, apareixen a les pàgines de l'Anuari del waterpolo català. És una obra que
guanya valor amb el pas dels anys, perquè mostra una
imatge fixa d'una temporada en concret.

L'Anuari del Waterpolo català ha fet 10 anys. Com el definiries i per qui ha de ser imprescindible de tenir-lo?
L'Anuari és un recull dels 275 equips de waterpolo de
Catalunya amb dades i fotografies. Una radiografia del
nostre esport en 196 pàgines. Crec que és un llibre que
tots els amants del waterpolo haurien de tenir.
Com ha canviat el waterpolo català en aquesta dècada?
Ha canviat molt. S'han disparat les llicències, especialment en les categories de base. I sobretot hi ha hagut
un creixement exponencial del waterpolo femení,
segurament gràcies als èxits de la selecció espanyola
absoluta dels darrers anys. Després d'uns anys de crisi
en què els clubs van deixar d'invertir en waterpolo, ara
comencem a treure el cap.
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BETO FERNÀNDEZ: “JUGUEM AMB CINC
O SIS JUGADORS A L'AIGUA FORMATS A
CASA I AIXÒ ÉS EL MÉS IMPORTANT"
PARLEM AMB L'ENTRENADOR DEL QUADIS
CENTRE NATACIÓ MATARÓ ABANS DE LA
GRAN CITA D'AQUEST CAP DE SETMANA A LA
PISCINA MATARONINA
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Beto Fernàndez és el timó del primer equip del CN
Mataró des de fa més d'un lustre. Amb el seu lideratge,
l'equip s'ha seguit consolidant a l'elit de la Divisió d'Honor i això no és pas poc, ja que, de forma progressiva,
l'equip ha anat substituint peces de fora per substituts
de casa. Els mataronins són una de les plantilles amb
més pes de la gent del planter i això vol dir que l'equip
compta amb arrelament i, per tant, és doblement
amfitrió en una Copa del Rei que acullen per primera
vegada.
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Com arriba l'equip a la cita de la Copa?
Arribem bé. Potser a nivell de resultats venim d'una
derrota però del partit de dissabte passat en traiem
conclusions i sensacions molt bones. Vam poder corregir diversos aspectes del joc i a més crec que l'antecedent del partit del Sant Andreu ens pot venir bé,
perquè la gent estarà doblement mentalitzada de la
importància de guanyar. Veig l'equip en un bon estat
de forma i mentalitzat.
El primer rival és el Sant Andreu, amb el que vau perdre
en el darrer precedent.
Sí. A veure com podem acabar de preparar el partit
en els darrers entrenaments previs. En aquest cas és
molt important perquè serà un partit molt tàctic. Ens
coneixem molt un equip i altre i costarà sorprendre.
Nosaltres estem amb molta confiança i estarem a casa i
això ens ha d'ajudar.
Com de decisiu serà el factor piscina per al teu equip?
El factor camp sempre compta, per a bé o per a mal.
No és el mateix jugar a casa o a fora i en la majoria de
casos juga a favor de l'amfitrió i esperem que així sigui.
I sobretot espero que faci bon dia, que el temps ens
respecti. No és només que no plogui, és que a casa nostra quan fa bo som millors. En un 90 per cent dels dies
nosaltres entrenem en bones condicions. Estic segur
que, si fa bon dia i la gent ens dóna suport com sempre,
el jugar a casa pot ser determinant.

renunciem a res. Fa quatre anys vam arribar a la final
i els dos primers quarts els vam donar molta guerra.
El Barceloneta és tota la selecció espanyola, un equip
d'una plantilla espectacular. Però primer has d'arribar
a jugar-hi i després has de jugar el partit. Hem fet bons
partits contra ells i sense anar més lluny l'any passat
hi vam empatar. Crec que no hem de pensar en res més
que no sigui en competir al màxim.
Parles de la final de fa quatre anys. En què ha canviat
l'equip des de llavors?
El Centre hem sabut construir un equip on el gran pes
específic ha passat d'estar en mans de jugadors a fora a
fer-ho en gent de casa. Fa quatre anys teníem jugadors
amb molt de nivell que tenien un cost molt elevat i els
hem anat substituint per gent de casa amb molt nivell.
Tenim jugadors com el Pol Barbena amb només 23 anys
i del tot consolidat. O juguem amb en Lluc Bertran i els
seus 18 anyets. Tenim un equip de molt nivell i molt de
la casa. Actualment juguem amb cinc o sis jugadors a
l'aigua que són de la casa i això és molt important.

L'objectiu de màxims és arribar a la final?
Els objectius sempre han de ser de màxims, arribar el
més amunt possible. I això és arribar a la final i, per
què no, guanyar-la. On està escrit que no pugui ser
així? El Barceloneta és molt favorit però nosaltres no
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el Millor TelÓ de fons
per una copa del rei

repassem les característiques de
l'escenari de la copa, una de les
piscines més estimades de catalunya
La Piscina Joan Serra és un dels espais més clàssics de la Divisió d’Honor i del waterpolo català. La
seu del Centre Natació Mataró –que segueix insistint a administracions amb un projecte de piscina
de mides olímpiques coberta que no té data– està
situada en ple Passeig Marítim de Mataró i amb el
Mediterranitot
de mataro
fons. Una
piscina
estammida
2.pdf que
2 propicia
28/2/18
9:36
pes precioses, amb el millor teló de fons possible per

a les competicions que acull. El de Mataró és un dels
Passeigs Marítims més amplis i ben valorats del litoral
de la Costa de Barcelona. La Joan Serra se situa a un
dels extrems de l’àmplia Platja del Varador i molt propera a l’inici de la del Callao. És el nexe, doncs, entre
les dues grans platges mataronines, una vista àmplia
i privilegiada sobre el blau marí i un espai excel·lent
de contínua pràctica esportiva, tots els dies de l’any i a
tota hora del dia.
El mateix Passeig Marítim o el Port de Mataró –situat
a cinc minuts caminant– són espais perfectes d’oci,
passejada o gastronomia, amb alguns dels locals més
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buscats de la ciutat, situats perfectament com atalaies
des dels quals gaudir de la vista. No només això, el
complex esportiu mataroní està situat just a l’alçada
del Centre de la ciutat de Mataró, un espai de preeminència peatonal, ple de vida, serveis i gastronomia
perfecte per estar-s’hi les estones o hores mortes que
puguin haver-hi entre partits o jornades de Copa.
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Mataró és la vuitena ciutat catalana per població (superant els 125.000 habitants), mira al mar i pot oferir
quelcom que cap altra seu de Copa ha pogut garantir
amb pràctica fiabilitat: la bonança meteorològica pròpia de la comarca. I és que esperem que es compleixi el
que diuen que el Maresme és una comarca tropical.
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LA COPA
i MaTarÓ

repassem la relació del cn mataró amb
la copa del rei de waterpolo i de la
ciutat de mataró amb les "copes"
La Copa de waterpolo havia començat l’any 1987, amb
partits d’anada i tornada primer fins a la final i després
fins a una final a quatre. El primer campió va ser el CN
Catalunya, que junt amb el CN Barcelona, dominarien
en la primera etapa d’aquest torneig, que sempre ha estat guanyat per equips catalans.
El model actual, de fase final amb vuit equips, es va
instaurar l’any 2000 i es va disputar els dies 18, 19 i 20
de febrer a Alcorcón. El CN Mataró va jugar aquesta primera edició junt amb Catalunya, Barceloneta,
Mediterrani, Canoe, Martiánez, CN Barcelona i
Sabadell. El CN Mataró va perdre amb l’aleshores molt
potent Catalunya a quarts de final per 7-4 i en els altres quarts de final els resultats van ser: Barceloneta
- Mediterrani 7-4, Canoe- Martiánez 7-5, Sabadell - CN
Barcelona 6-5. A semifinals el Barceloneta va guanyar
el Catalunya per 11-7 i el Canoe al Sabadell pel mateix
resultat. A la final el Barceloneta (amb Manel Estiarte,
Andreo, Biart, Trbojevic, Marcos, Chava Gómez, Jordi
Sans i David Martín, entre altres), va superar el Canoe
(amb Gabi Hernàndez, Ivan i Dani Moro, Sànchez Toril
i Mario Garcia, entre altres) per 8-6.
Les edicions d’aquesta final a 8 han tingut aquestes
seus: 2000 Alcorcón; 2001 Zaragoza; 2002 Sabadell; 2003
Barceloneta; 2004 CN Barcelona; 2005 Alcorcón; 2006
Puerto de la Cruz; 2007 Terrassa; 2008 Zaragoza; 2009
Sabadell; 2010 Sant Andreu; 2011 Sant Andreu; 2012 Sant
Andreu; 2013 Barceloneta; 2014 Sant Andreu; 2015 CN
Barcelona; 2016 Sabadell; 2017 Sabadell, 2018 Tenerife.
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el cn Mataró noMés ha fallat
en tres edicions

En les edicions següents, el CN Mataró només hi ha
fallat el 2001, 2007 i 2013 i el gran èxit va ser l’any 2015
quan va arribar a la final contra el Barceloneta. Per tant
havia estat present fins al 2018 en 16 de les 19 edicions
disputades. Potser ja li tocava organitzar-lo...
L’historial del CN Mataró és aquest:
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2015

2016
2017
2018

QF CNM - Catalunya 4-7
QF CNM – CN Barcelona 6-10
QF CNM - CN Barcelona 8-11
QF CNM - València 11-6
SF CNM – CN Barcelona 8-9
QF CNM - Olivar 11-10
SF CNM – CN Barcelona 5-7
QF CNM - Sabadell 5-9
QF CNM - Plaza Zaragoza 6-5
SF CNM - Sant Andreu 5-6
QF CNM - Mediterrani 13-11
SF CNM - Barceloneta 6-15
QF CNM - Terrassa 6-9
QF CNM - Sabadell 9-10
QF CNM - Montjuïc 9-4
SF CNM - Barceloneta 5-10
QF CNM - Catalunya 6-5
SF CNM - Barceloneta 8-14
QF CNM - Poblenou 10-6
SF CNM – CN Barcelona 9-7
Final CNM - Barceloneta 5-11
QF CNM - Canoe 6-7
QF CNM - Sabadell 5-11
QF CNM - Barceloneta 4-14
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Anteriorment l’any 1996 es va guanyar a quarts de final
el Sant Andreu per 9-3 aquí a Mataró a partit únic i es
jugà la final a 4 a Barcelona caient a semifinals davant
Mediterrani a la pròrroga per 8-6.

Un precedent a Mataró en l’esport
de l’hoqUei patins
A la ciutat de Mataró hi ha un precedent, ja bastant
llunyà, d’una competició semblant a aquesta, però una
mica més reduïda. Va ser el mes de juny de l’any 1967,
o sigui ja fa més de mig segle, que el Velòdrom, amb la
seva “pelousse” coberta, va acollir la final a quatre de la
Copa del Generalísimo d’hoquei patins.
L’Esport Ciclista Mataró, precedent del Club Hoquei
Mataró, va eliminar el Noia en semifinals i el Vilanova
va donar la sorpresa eliminant el Reus Deportiu.
L’equip mataroní va aixecar la Copa guanyant la final
el 18 de juny per 2-1. L’equip el formaven Largo, Gamell,
Gallén, Rodón i Carbonell. Curiosament el guanyador de Copa era el que anava a la Copa d’Europa, en la
qual l’any següent es van viure els grans duels contra
Benfica i Reus.
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A la capital del Maresme també s’havien jugat partits
de competicions de Copa sense ser en fases finals. El
CE Mataró la temporada 1969-70 es va enfrontar amb
la SD Huesca en la Copa de futbol, guanyant aquí per
2-1 i perdent a Osca per 4-1 a la pròrroga. En bàsquet
la secció del CE Mataró havia jugat a finals dels anys
seixanta la Copa caient eliminat davant Estudiantes de
Madrid tres vegades i davant el Kas de Vitòria en dues,
en l’última després d’haver eliminat el Manresa.
I a part del títol citat abans d’Esport Ciclista Mataró,
tenim tots a la memòria el títol aconseguit per l’equip
de La Sirena CN Mataró l’any 2016 guanyant la final al
CN Sabadell a casa seva. Aquest equip també té tres
subcampionats (2010, 2014 i 2017).
L’equip de tennis taula femení del CN Mataró, també
va aconseguir el títol de la Copa de la Reina els anys
2004, 2005 i 2011.
L’equip femení de bàsquet del CE Mataró va aconseguir
el subcampionat els anys 1973 i 1974.
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LECTURA REPOSADA
ENTRE LA INTENSITAT
DELS PARTITS

LA FOSBURY, LA REVISTA DE TOT L'ALTRE
ESPORT, PRESENT A LA COPA DEL REI
La Copa del Rei és sinònim de veure, en poques hores,
els millors jugadors de waterpolo del país. És la intensitat única d'una competició del KO, un ritme explosiu
de joc a la recerca de passar d'eliminatòria. És més ambient, més propici a les sorpreses i molts cops menys
diferència entre rivals que la Divisió d'Honor. És incertesa i nervis, pulsacions altes a dins i fora de l'aigua,
sí, però també està estudiat que és important tant pels
esportistes com per a l'afició de gestionar correctament
els descansos entre partits. Aprofitar les hores mortes.
I és en aquesta disciplina que apareix una alternativa
'made in Mataró' ideal: la Fosbury.

És en ocasions de concentració esportiva com la Copa
del Rei de Mataró que, a poc a poc, es va coneixent la
feina de gota a gota d'una publicació d'abast nacional,
amb pota al format paper clàssic i cama a internet que
busca seguir persuadint en pro de la pluralitat esportiva del país i tot el que el soroll del futbol sovint no
deixar parar-hi l'orella.
Els espectadors d'aquesta Copa del Rei tindran a la
seva disposició l'exemplar especial de '27 Jocs, 28
Històries' de la Fosbury i la poden seguir coneixent i
compartint a www.fosbury.cat

La Fosbury és la revista de tot l'altre esport, un projecte
periodístic nascut a Mataró el 2014 amb el qual es vol
creure en la possibilitat i la viabilitat d'un periodisme
diferent. La Fosbury és sinònim de lectura reposada,
d'una visió diferent allunyada de l'actualitat frenètica,
de la intersecció entre esport i moltes disciplines com
la cultura, la història o fins i tot la ciència, nutrició o
filosofia. La Fosbury és donar veu al revers dels que
sempre tenen un micròfon a prop i acostar-se a esports
com el del waterpolo de la mà dels seus més fidels coneixedors i protagonistes.

Portada de l'últim número publicat.
El número 32 ja és aimpremta
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L

a ciutat de Mataró sempre ha
estat pionera en l’activitat esportiva femenina en la majoria d’esports. I ha vist com alguns
dels seus equips femenins han jugat
competicions europees. La història
de l’aventura europea va començar
amb el bàsquet deCambray en dues
jugades de superioritat. Fins al final
van defensar com es diu sovint amb
“ungles i dents” i es va obtenir el desitjat títol cont
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HANDBOL

1a estatal Masc.
La Roca pot amb el líder

El "Palau" evita la sisena victòria
seguida de l'equip mataroní

19a jornada (9/10 febrer)
JH MATARÓ - Palautordera ............ 27-28
Poblenou - S. Est. Palautordera .... 28-28
Bonanova - Sesrovires .....................24-29
Sant Quirze - Sant Cugat .................36-25
OAR Gràcia - Esplugues................... 29-28
Sant Joan Despí - Granollers B.......26-26
La Roca - Sarrià ...................................29-23
Sant Vicenç - Montcada ...................30-35

Classificació

Sarrià 31, Sant Quirze 30, JH MATARÓ
i La Roca 25; Granollers B i OAR Gràcia
23; Sesrovires 21; Palautordera 20; Esplugues 19; Montcada 17; Sant Cugat 15;
Poblenou 14; S. Esteve P. 13; Sant J. Despí
10, Salle Bonanova i Sant Vicenç 9.

Van a la pista del líder

El JH Mataró té un partit molt complicat
el dissabte a les 18:30 hores a Sarrià de
Ter a la pista del líder. En 12 visites allà,
només 2 victòries. 1 empat i 9 victòries
locals (l'any passat per 35-23).

plata est. fem.
Estan en cinquè lloc
19a jornada (9/10 febrer)
Sant Quirze - La Roca .......................26-24
Sant Vicenç - Agustinos....................28-23
Elda - Sant Joan Despí ...................... 25-20
Amposta - JH MATARÓ .................. 24-27
Puig d'en Valls - Lleidatana .............. 31-22
Dominicos - OAR Gràcia ................24-20
Mislata - Benidorm ............................ 27-21

Classificació

Sant Quirze 35, Elda 30; Benidorm 28;
Puig d'en Valls 27, JH MATARÓ 22,
Mislata 21; Sant Joan Despí, La Roca,
Amposta i Sant Vicenç 18; Dominicos
17, Agustinos Alicante 7; OAR Gràcia 5,
Lleidatana 2.

Visita del penúltim

El dissabte a les 18 hores el Joventut rep
l'OAR Gràcia. A la primera volta es va
guanyar a Sabadell per 26-29.

ALTRES RESULTATS

1a Cat. Fem.: JHM B - Rubí 18-22;
Molins - Llavaneres Caldetes 15-19. 2a
Cat. Mas.: JHM B - Poblenou B 30-30,
Llavaneres - La Garriga 32-28. 3a Cat.
Mas.: Llavaneres At. - Vilamajor B
20-19; Juv.Masc.: JHM - S.Vicenç 31-38.
Juv. Fem.: Sant Fost - JHM 10-34. Lliga
Cat. Cadet Mas.: JHM - Les Franqueses
34-26.; Lliga Cat. Inf. Fem: OAR Gràcia
- JHM 31-24.
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Bon partit de Manel Nuñez. | d. ferrer

L'equip visitant va estar més
encertat en els moments claus
El Joventut no va poder sumar la seva
sisena victòria consecutiva en caure
per la mínima davant el Palautordera.
Tot i això manté la tercera posició de
la classificació.
L'equip local va sortir fort, amb molta intensitat en defensa i de seguida
va agafar dos gols d'avantatge, que
va mantenir fins al descans (14-12).
A la represa tot semblava anar pel
mateix camí (19-16 als 7 minuts), però
l'equip vallesà va començar a fer mal
amb el seu atac amb dos pivots, i amb
un Martí Gascón (12 gols) molt inspirat
va fer un parcial de 0-5 i va capgirar
el marcador.

27 JH MATARÓ
28 PALAUTORDERA
JOVENTUT MATARÓ: Dani Torvisco,
Quico Sola i Bassory Tandian porters;
Manel Núñez (7), Bernat Muñoz (1), Oriol
Vaqué (1), Jaume Pujol (7), Jan Bonamusa
(2), Dani Aguilera (3), Sergi Fuster (1),
Oriol Prat (2), Bernat Bonamusa (2),
Pablo Vela (1), Berenguer Chiva, Max
Ansón, Javi Martín.
PARCIALS CADA 5': 2-2, 5-4, 6-6, 10-7,
12-10, 14-12 descans; 18-15, 19-17, 19-21,
22-23, 24-26, 27-28

A partir d'allà els nervis es van apoderar dels locals que van anar ja a remolc sense acabar de tenir opció de
victòria. Els palauencs van controlar la
situació i van recuperar els dos punts
perduts a casa seva a la primera volta.

Guanyen la batalla de l'Ebre
24 AMPOSTA
27 JOVENTUT MATARÓ
JOVENTUT SYNERGIE: Noemí Pérez,
Lídia Bentkib, Laia Argelich, porteres;
Ona Muñoz (8), Sara Ruiz, Isa Latorre,
Zara Verdugo, Clara Poo (6), Sandra Fargas (7), Maria Murillo (3), Sara Muniesa,
Saray Romero, Alisa Forné (1), Adriana
Murillo (2) i Clàudia Grajal.
PARCIALS CADA 5': 1-3, 4-4, 6-5, 6-9, 1012, 11-14 descans; 14-16, 7-19, 19-21, 21-23,
22-24, 24-27.

El femení del Joventut va trencar la mala
ratxa i es va retrobar amb la victòria
després de tres derrotes. Va guanyar a
la pista de l'Amposta, un equip que a la
1a volta havia guanyat a Mataró. L'equip
mataroní va dominar quasi sempre atacant molt bé a una de les millors defenses
de la categoria. L'equip ebrenc només
es va posar per davant amb el 6-5, però
el Joventut va fer un parcial de 0-5, que
va obrir un forat de quatre gols, que ja
sabria gestionar fins al descans (11-14)
i després fins al final del partit, sense
arribar a patir mai pel triomf.
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el tot Esport

FUTBOL

El Molinos guanya al Pla d'en Boet
i amplia el seu avantatge

3a CATALANA
Molinos més líder
21a jornada (9/10 febrer)
Vilassar Dalt- Cabrils ..............................1-3
Premià Dalt - Lloreda .............................1-1
Llavaneres - Vilassar Mar B..................1-0
Masnou At.- Santvicentí .......................0-1
CIRERA - MATARONESA ......................1-0
LA LLÀNTIA - Montsant .......................3-2
Arenys Mar - La Salut ............................ 2-1
PLA BOET - MOLINOS..........................0-1
CERDANYOLA - Fund. Montgat .........2-4

Classificació
Bustos, al fons, va fer l'únic gol. | d.ferrer

El derbi disputat al Municipal de Pla
d’en Boet va ser d’alta intensitat entre
dos equips que lluiten per objectius
ben diferents.
Al final la “sort dels campions” va
acompanyar l’equip blanc-i-blau, que
en aquesta ocasió vestia de vermell,
i Javi Bustos a 6 minuts del final va
marcar el gol dels visitants.
Fins al final tensió, un bon grapat de
targetes, però els tres punts van ser
per a l’equip de Palma, que augmenta
el seu avantatge en el lideratge, mentre els de Pla d'en Boet continuen en
zona de descens.

1
0

UD CIRERA
MATARONESA

CIRERA: Toni, Ximillo, Palau, Karamba,
Yustos (Campaña 70’), Juako, Agus, Cristian R. (Baba 46’), Isaac, Izar (Gianluca
82’), Aleix (Frank 46’).
MATARONESA: Palomino, Espín, Guti,
Nogales, Carlos, Dembo, Beltrán (Sissoko
71’), Vega (Othman 82’), Manga, Joan,
Cobos
Partit molt competit com ja s’esperava, i només una mica deslluït pel
fort vent.
L’equip visitant va trobar-se molt
còmode a la primera part i va tenir
oportunitats de gol. Toni es va lluir
en alguna ocasió i ja prop del descans
Karamba va salvar sota pals.
A la represa va tornar a començar millor l’equip arlequinat, però el Cirera
es va anar entonant i ja en temps
afegit Gianluca, que havia entrat poc
abans, va fer el gol de la victòria local.
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PLA D'EN BOET
UD MOLINOS

PLA D'EN BOET: Jairo, Mamadou, Joel,
Charro, Carrasco, Javi (Cano 85’), Valencia
(Adam 69’), Badr, Adama, Eric (Marquett
85’), Cortés (Vela 69’).
MOLINOS: Nacho, Mamadou, Cano
(Roca 88´), Artero (Hèctor 69’), Carmona, Micky (Isra 46’), Bustos, Jorge, Toni
Martín (Uri Martín 46’), Joan, Pereira
(Aitor Moreno 28’).

3
2

LA LLÀNTIA
MONTSANT

AD LA LLÀNTIA: Joan, Hassan, Andrada, Salvia, Paby, Díaz (Bilal 64’), Guedes
(Yahouba 64’), Saiku (Sergio 75’), Cámara,
Said, Ibu.
Els verds van haver de lluitar per
superar el cuer, que es va avançar a
mitja primera part. Díaz va empatar abans del descans. A la represa
l’equip local va prémer l’accelerador i
Yakhouba i Ibu van marcar. En temps
afegit va arribar el segon gol visitant.

2
4

CERDANYOLA AEiLL
FUN. MONTGAT

CERDANYOLA AEiLL: Omar, Àlex, Sergi, Raul, Simón, Ricis (Carrasco 46’), Mas,
Romero, Valle (Mady 46’), Ibra, Delgado.
Cinquena derrota seguida de l’equip
vermell. La primera part va ser moguda. L’equip visitant va marcar dos
gols abans de la mitja hora. Va reduir
Raul de penal, però abans del descans
els montgatencs van fer el tercer. Un
gol d’Àlex va donar esperances, però
en temps afegit van sentenciar els
visitants.

MOLINOS 47; Santvicentí i Vilassar Dalt
42; CIRERA,Vilassar B i Arenys de Mar
40; Llavaneres i Cabrils 34; LA LLÀNTIA
31, Premià Dalt 30; MATARONESA i
Lloreda 28; CERDANYOLA i La Salut
20; Fund. Montgat 19; PLA D'EN BOET,
Masnou At. 16; Montsant 8.
Derbi al Camí del Mig i grans partits
a Cirera i Molins
El dissabte dia 16 a les 17 hores tenim el
derbi de la jornada al Camí del Mig entre Mataronesa i La Llàntia, dos equips
que estan en zona tranquil·la.
Els altres quatre equips juguen diumenge. A casa a les 12 hores el Cirera
rep el Vilassar de Dalt i el Molinos el
Premià de Dalt, en dos partits molt
interessants.
I també al migdia es desplacen Cerdanyola al camp de La Salut a Badalona i
Pla d'en Boet al camp del Santvicentí.

4a CATALANA
El Molinos B no pot amb
el líder Tiana
19a jornada (9/10 febrer)
Alella - MATARÓ ATH ........................... 1-2
JUVENTUS - ROCAFONDA.................. 2-1
Cabrera - JUVESPOR .............................2-2
MOLINOS B - Tiana .............................. 0-2
El Tiana, amb la seva victòria a Molins,
es manté líder amb 50 punts, seguit de
ben a prop pel Calella, que en té 48.
Juventus ha superat el Molinos B i ja és
tercer amb 38 punts, un més que l'equip
blanc-i-blau.
El dissabte tenim dos partits a la nostra
ciutat: Mataró Athletic rep el Cabrera a
les 16 h i el Juvesport rep el Calella a les
17 h. El diumenge (12h) el Juventus juga
al camp del líder, buscant la sorpresa.

13/02/2019 18:30
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FUTBOL

2a CATALANA
Atrapats altra vegada

Es queden a zero per primera
vegada aquesta temporada

21a jornada (9/10 febrer)
CE MATARÓ - Montcada .....................0-0
Besós BV - Sarrià .....................................1-1
Llefià - Mollet ..........................................0-1
SANT POL - Singuerlín..........................2-3
Pubilla Casas - Sant Andreu At. ......... 3-0
PREMIÀ DE MAR - Turó Peira ............. 1-2
Molletense- Europa B............................ 1-2
Parc - Valldoreix ....................................0-0
Canyelles - Young Talent ......................1-0

Classificació

CE MATARÓ i Turó Peira 48; Montcada
42, Mollet 40; PREMIÀ 34; Sarrià 33;
Molletense 30; Llefià 29; Canyelles 28;
Parc i Valldoreix 25; Europa B 24; Singuerlín 23; SANT POL 21; Sant Andreu
At., Young Talent i Besós BV 18, Pubilla
Casas 17.

S'ha de guanyar
El CE Mataró juga dissabte a les 17:45 h
al Vall Hebron, camp del Sarrià, un equip
que a la 1a volta va donar molt bona impressió caient per 4-3. La temporada passada el Mataró va guanyar per 0-2.

LLIGA NAC. Juvenil
Tercera victòria seguida
El CE Mataró va guanyar per 2-1 el Bellvitge i es consolida en el cinquè lloc a només
un punt del quart.
Aquest dissabte juguen al camp del Cornellà B (11è classificat) a les 16:30 hores.

1a CATALANA Fem.
Es trenca la bona ratxa
El CE Mataró va patir una dura golejada
al camp del Martinenc per 9-2. L'equip
groc-i-negre és 9è a la classificació amb
20 punts. El diumenge reben, a les 17:30
hores al Municipal de Rocafonda, la
Penya Blanc i Blava de La Roca, que és
el segon classificat.

Kique va estar a punt de marcar. | D.F.

El Montcada es va mostrar sòlid
El CE Mataró, en el partit jugat al Camí
del Mig, només va poder aconseguir un
punt davant el tercer classificat, que li
serveix per mantenir el lideratge, ara
compartit, i conservar els sis punts
d'avantatge sobre el Montcada, més
el golaverage particular.
El partit se sabia que seria difícil,
ja que el Montcada fins ara no havia
perdut cap partit com a visitant. El
Mataró no n'havia perdut cap com a
local. Semblava ben probable un empat i aquest va ser el resultat final, i
sense gols en el primer partit en què
l'equip groc-i-negre s'ha quedat a zero
aquesta temporada.
No va ser un partit vistós. La defensa montcadenca molt avançada, i ben
disposada sobre el terreny de joc, va
impedir que l'equip local arribés amb
facilitat a la seva porteria. També la

0
0

CE MATARÓ
MONTCADA

CE MATARÓ: Pol, Aleix Cirera, Andoni,
Simón, Víctor Yustos, Parri, Marc Pascual,
Aitor, Uri (Ricky 72'), Toni Muñoz (Pedro
60') i Kique.

defensa groc-i-negre va estar segura
i l'equip visitant tampoc va tenir clares ocasions de gol, i els xuts dirigits
a porteria van estar ben neutralitzats
per un Pol Andiñach molt segur.
Les ocasions de gol per al Mataró
van arribar a la segona part en dues
rematades d'Uri en bona posició, però
en els dos casos va trobar el lateral de
la xarxa. I quan el Mataró jugava amb
deu jugadors per expulsió de Simón, i
ja acabant el temps reglamentari va arribar la millor oportunitat, quan Kique
va rematar de xilena una centrada de
Pedro i la pilota va sortir fora per poc,
quedant en res el que hauria estat un
gran gol... si la pilota hagués entrat.

1a CATALANA
El Vilassar és líder

El Vilassar va empatar a 2 gols al camp
del Llagostera B i continua líder amb
2 punts d'avantatge sobre el Girona B.
L'Argentona va perdre 0-2 a casa davant
La Jonquera i és el penúltim.
El dissabte l'Argentona juga a Lloret
(16 h) i el diumenge el Vilassar rep el
Manlleu (12 h).

ETE1561.indd 9
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BÀSQUET

El Mataró Feimat no falla a casa
d'una de les ventafocs

Lliga eba (grup C)
Partidàs al Josep Mora:
el Feimat posa a prova
el líder
16a jornada (9 i 10 de febrer)
Esparreguera - M. PARC BOET .......80-72
Olivar - Cornellà ................................90-92
Quart - Salou ......................................76-66
Tarragona - Martorell .......................92-68
Castellbisbal - MATARÓ FEIMAT ... 63-71
Valls - Calvià ........................................59-73
Igualada - Salt .................................... 89-55

Bon partit dels grocs. | arxiu

Guanya a Castellbisbal i s'arma
de moral per rebre al líder
El Castellbisbal és un dels equips més
fluixos del grup català d'EBA i comparteix
amb el Calvià la condició de 'Ventafocs',
com popularment es coneix als equips
que tanquen la taula. El Mataró Feimat
el va visitar i li va infligir la que és la seva
onzena derrota seguida. Curat d'espants
per ocasions en què s'ha fallat contra qui
no tocava, l'equip groc va saber tenir controlat el partit, assegurar-se els punts.
El partit de Castellbisbal va començar,
pel Feimat, al segon quart. El primer va ser
de tempteig, amb uns locals contundents
i amb ganes d'enterrar la mala ratxa. Del
diàleg inicial es va passar al monòleg del
segon parcial, que va permetre als grocs

63 CASTELLBISBAL
71 FEIMAT MATARÓ
FEIMAT MATARÓ: Solé (14), Viñallonga, Rodríguez, Ventura, Juanola (6), Ariño
(11). Romero (25), Tardío, Touré (8), Diallo,
Traver (5).
PARCIALS: 18-15, 9-18, 16-20, 20-18

anar amb un + 8 al descans i, al tercer
quart, seguir ampliant el marge. Que no
es desempalleguessin del tot dels locals
–que guanyarien per dos punts el darrer
parcial– va fer que l'equip no es desendollés del partit. Potser millor per acabar
d'agafar rodatge.
De nou el millor del Feimat va ser un
David Romero que se'n va anar fins a una
valoració de +37, amb 25 punts anotats.
Està realment en estat de gràcia.

Ocasió perduda a Esparreguera

80 ESPARREGUERA
72 MATARÓ PARC BOET
MATARÓ PARC BOET: Puig (12), Merino (5), De Pree (8), Aza (8), Francisco (7),
Duran (2), Tato (10), Tuxford (2), Forcada,
Moore II (18).
PARCIALS: 17-24, 15-14, 18-16, 30-18

ETE1561.indd 10

El Mataró Parc Boet no va poder amarrar la victòria en un d'aquells pavellons sensiblement difícils de la lliga
EBA. L'Esparreguera, que durant tres
quartes parts de partit no va poder
amb el ritme i la jerarquia de joc dels
taronges va fer un darrer quart demolidor i va capgirar la situació. L'equip
va sortir molt més sencer i concentrat que l'equip local al primer quart,
i a cop de ritme elevat d'anotació i
joc va agafar un avantatge curt però
consistent que li va servir per governar també durant el segon i el tercer
quart. L'empenta, però, era caduca i
al final del partit l'Esparreguera, que
s'havia anat entonant, va capgirar la
situació amb severitat.

Classificació

El Tarragona és líder del grup d'EBA amb
29 punts i el segueixen Quart amb 28;
Igualada, Esparreguera i Mataró Feimat
amb 27; Martorell, 25; Mataró Parc
Boet, Olivar i Salou, 24; Valls i Cornellà,
22; Calvià, 20; Castellbisbal, 19 i Sant,
18 punts.
17a Jornada (16 i 17 de febrer)
Cap de setmana de molt nivell de bàsquet masculí a Mataró, amb la visita del
primer i el tercer classificat.
El Mataró Parc Boet rep dissabte a
les 16:15h a l'Eusebi Millan la visita de
l'Igualada, un equip que ha estat líder
i que passa per ser un dels rivals més
temuts de la divisió.
El gran partit de la jornada serà el de
diumenge a les 18h al Josep Mora. Visita
al Mataró Feimat el Tarragona, líder del
grup amb només dos punts més que els
grocs. Promet ser un partidàs.

Dojo
C
Cervantes
DEFENSA PERSONAL

WING CHUN - KUNG FU

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

Sifu Carlos Rodríguez
(Más de 30 años de experiencia)

Horario

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

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

Tel 93 798 40 93 • 639 781 674
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BÀSQUET

Lliga FEM-2 (A)
Contra el Lima Horta
s'ha de trencar la ratxa
Classificació

La Lliga Femenina 2 segueix encapçalada pel Celta amb 34 punts i tot guanyat;
Ardoi en té 31; León i Barça, 30; Azkoitia,
28; Pontevedra, 27; Horta, 26; Ibaizabal,
25; Advisoria Boet és novè amb 23, els
mateixos que el Segle XXI; Arxil, 22;
Avilés, 21, Corunya, 20 i Cerdanyola, 17.
18a Jornada (27 de gener)
La mala ratxa ha de caducar, sens falta,
aquest dissabte. Visita l'Eusebi Millan
del Pla d'en Boet un vell conegut de
l'Advisoria Boet, el Lima Horta barceloní. Serà a les 18:30h i les taronges, que
juguen després del masculí, necessitaran tot el suport de l'afició.

Copa Catalunya
Opcions de victòria a
Sant Adrià
Les noies del Construtoni Ponce UEM
són ara vuitenes del seu grup de Copa,
de 16 equips, amb un balanç de 8 partits
guanyats i 9 perduts.
En la jornada d'aquest dissabte es desplacen a les 16h a Sant Adrià per jugar
contra el filial de l'equip del Besòs. Un
desplaçament amb opcions de triomf.

HOCKEY.
L’Iluro HC tanca el
diumenge la primera
fase a casa
L’equip masculí de l’Iluro HC va perdre per 4-3 al camp del Diagonal HC
de Barcelona en el penúltim partit de
la primera fase de la 1a Catalana. Bon
resultat tenint en compte que l’equip
barceloní és el segon classificat.
L’equip taronja és 8è i cuer amb 6
punts i tancarà la 1a fase el diumenge
dia 17 a les 12 hores a casa contra
l’Atlètic Terrassa, que és 6è amb 8
punts. Un triomf permetria possiblement saltar dos llocs a la classificació
i serviria per encarar amb ganes la
fase de permanència.
L’equip femení va ajornar el seu partit
i continua en 3r lloc de la 2a Catalana.
El dissabte a les 15:15 juga al camp de
l’Egara 1935, que és quart amb dos
punts menys.

ETE1561.indd 11

L'Advisoria Boet no pot amb el
Barça a domicili
68 BARÇA CBS
56 ADVISORIA BOET
ADVISORIA: Diao (5), Camps (5), Claret,
Llobet (1), Ruano (20), Massuet, Valles,
Timoner (7), Jones (18).
PARCIALS: 20-10, 17-11, 18-19, 13-16

Ja són sis derrotes seguides per
a les taronges
A Sant Feliu de Llobregat no va poder
ser. L'Advisoria Boet es va veure dissabte
clarament superat pel Barça, rival català
que havia sucumbit a la primera volta
a l'Eusebi Millan. El 20-10 del primer
quart va sentenciar el partit de bones
a primeres. Cal posar en valor la brega de l'Advisoria que no va rendir-se
i que es va adjudicar els dos darrers
parcials. Llàstima, però ,de com havien
entrat al partit.
El Barça CBS se sent molt còmode
al Pavelló Juan Carlos Navarro i va
imposar la seva llei també en el segon
quart, deixant el partit en un +16 de
camí als vestidors que feia presumible
que s'havia acabat qualsevol incertesa.
No era fàcil la situació i no es va poder revertir. Però si s'agafa la segona

Superades per les blaugranes. | fcb

meitat com a unitat de mesura, l'Advisoria Boet va demostrar-se altra vegada
que si aconsegueix treure's de sobre la
pressió de la mala ratxa que acumula pot
jugar millors que moltes de les rivals. Va
mantenir-se en la disputa i va maquillar
el resultat final. I van sortir del partit
lamentant l'inici de forma inevitable.

Bona victòria sobre el Banyoles

70 C. PONCE UEM
65 BANYOLES
CONSTRUTONI MATARÓ UEM: Guillamat, Cuní, Balmes, Vico, Domènech
(5), Coll (12), Magriñà (16), Cobo (12),
Molina (11), Martinez, Llobet, Solé (14).
PARCIALS: 20-12, 15-14, 14-22, 21-17

Havien de guanyar i van guanyar. El
Construtoni Ponce UEM va saber recuperar el bon fer assolint la victòria
contra un dels equips cuers de Copa
Catalunya: el Banyoles. Lluny de ser un
partit fàcil, les grogues van comandar
en tot moment el marcador però les
rivals mai es van deixar anar del tot,
propiciant que no hi hagués ni un sol
minut de tranquil·litat fins al toc de
botzina final.
A mig darrer quart, per fi, el forat es
va reobrir després que les de Banyoles
haguessin eixugat els avantatges locals
fins al coixí de punts final. La millor de
les grogues, aquest cop, va ser Ariadna
Magriñà amb 16 punts. L'equip realment necessitava el triomf.
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POLIESPORTIU

Grans marques als Campionats
d’Espanya sub-23

Els laietanencs Marc Garcia i Martina Ballesteros, i Biel Mayans del GA LLuïsos. | cedides

Gran marca de Biel Mayans en
400 metres llisos
Grans marques dels atletes mataronins
els Campionats d’Espanya sub-23 en
pista coberta disputats a Salamanca.
La millor classificació la va obtenir el
laietanenc Marc Garcia que va saltar
6,85 m en llargada per obtenir la cinquena plaça.
Biel Mayans, atleta del GA Lluïsos,
va aconseguir una marca de 48.89
en els 400 m, que significa la quarta
marca en 400 m de tots els temps al
Maresme, amb un valor especial, ja
que està feta en pista coberta, on les
marques solen ser pitjors que a l’aire
lliure, on estan fetes les tres que té
per davant. Tot i aquest gran registre
no va poder entrar a la final, obtenint
el 9è temps.
Per part del CA Laietània també va
participar Martina Ballesteros, que va
fer una gran marca de 25.51 en 200 m
a les sèries, que és mínima absoluta.
No va poder entrar en final fent també
amb el 9è temps.
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Tres títols als Campionat de
Catalunya sub-20
El passat dia 10 es va disputar a
Sabadell el Campionat de Catalunya
sub-20 en pista coberta i tres títols i
tres medalles més van venir a Mataró.
Els títols van ser per a tres atletes del
CA Laietània: Inas Kajtyih en 800 m.
amb 2:22.09, Helena Torres en perxa
amb 3.40 m i Rosa M. Buscà en triple
amb 12.17 m.
També van pujar al podi Laia Tomàs,
2a en perxa amb 3.35 m i David Vallès
2n en triple amb 13.05 m.
Altres finalistes van ser: Adriana
de Haro 4a en perxa amb 3.20 m,
Mariona Gaspar 5a en 400 m amb
1:02.53 i Hannah Ruiz (CAL) 7a en 1500
m amb 5:16.63.
El CA Laietània va quedar 6è en la
puntuació per clubs.
L’altra medalla va ser per Aleix Aznar
del GA Lluïsos que va quedar 3r en
1500 m amb 4:05.75. Pau Rey, també
de Lluïsos, va quedar 4t en 400 m
amb 51.20.

Últim minut...
RUGBY.
El Rugby Club Mataró
perd a Badalona
El Rugby Club Mataró després de tres
victòries consecutives va veure trencada la bona ratxa en caure derrotat a
Badalona per 29-24, un tempteig que li
dona un punt de bonus defensiu.
L’equip mataroní està classificat ara en
el 6è lloc de la 1a Catalana amb 15 punts
i el dissabte a la tarda juga a la Foixarda
de Barcelona, on el rebrà el cinquè classificat, el Gótics RC que compta amb un
punt més. Per davant hi ha Cocodrils de
Cornellà (26), Senglars de Torroella de
Montgrí (23), RC Badalona (22) i Quebrantahuesos de Pomar de Cinca (21).

GIMNÀSTICA.
Medalles del CGM a la
Copa Catalana de base
El Club Gimnàstic Mataró va tancar la
seva participació a la 1a fase de Copa
Catalana de Base 4 i 5 amb tres bronzes.
Martina Bartumeus en la categoria de
Base 4 (grans) i Núria Fragoso i Berta
Gutiérrez en les categories de Base
5 (petites) i Base 5 (grans). Valentina
Milani va quedar 5a en base 4 (grans).
A Base 4 (petites) Federica Milani va

obtenir la desena posició d’un total de
120 gimnastes, com també ho va fer la
Irene Conty a Base 5 (mitjanes).
El dissabte 9 de febrer les gimnastes de
nivell Nacional del Club Rítmica Mataró
van participar a la 1a Fase de Copa
Catalana nivell 7. Cal destacar l’actuació
de la Maria Barbero
que es va proclamar
campiona en la
categoria Infantil
amb l’aparell de
maces. La gimnasta
Xenia Aragon va
aconseguir la 14a
posició d’un total de
73 gimnastes.
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

ALITA: ÁNGEL DE
COMBATE

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

PERDIENDO EL ESTE

L'Alita es desperta sense saber res de la
seva vida, ni qui és ni quin és el seu passat. Un metge se'n compadeix i comença
a furgar en la identitat d'aquesta jove
que ha pres la identitat d'un ciborg amb
grans habilitats per a la lluita.
Direcció: Robert Rodríguez
Intèrprets: Rosa Salazar, Christoph
Waltz, Jennifer Connelly, J.E. Haley
121 min

Ens situem dos anys després de la primera part de l'acció. La Tree torna a
entrar en un bucle temporal amb els mateixos condicionants que l'altra vegada. I
això inclou l'enemic Lori, amb més ganes
de venjança que mai.
Direcció: Christopher Landon
Intèrprets: Jessica Rothe, Israel Broussard, Suraj Sharma, Sarah Yarkin.
100 min

La Xina ja és la principal potència mundial i és l'objectiu d'una generació de
joves nostrats que hi volen triomfar
tot i les evidents barreres culturals i
idiomàtiques o de costums. Segona part
de 'Perdiendo el norte'.
Direcció: Paco Caballero.
Intèrprets: Julián López, Miki Esparbé,
Silvia Alonso, Javier Cámara
96 min

EL CANDIDATO

CAFARNAÚM

CAMBIO DE REINAS

Narra la campanya electoral del senador
Gary Hart el 1988 als Estats Units, quan
els mitjans van airejar una aventura extramatrimonial que va acabar enviant en
orris el que semblava un camí de roses
fins la Casa Blanca d'aquest polític.
Direcció: Jason Reitman
Intèrprets: Hugh Jackman, V Farmiga,
J.K. Simmons, Kaitlyn Dever, Ari Graynor.
112 min

Relat corprenedor sobre la denúncia
d'un nen de 12 anys als seus pares. Som
al Tribunal Internacional i en Zain respon
les preguntes del jutge i deixa tothom
astorat quan diu per què els ha denunciat: "per donar-me la vida".
Direcció: Nadine Labaki
Intèrprets: Zain Al Rafeea, Yordanos
Shiferaw, Boluwatife Treasure Bankole.
120 min

Després de molts anys de guerra entre
França i Espanya, el regent franc planeja
com consolidar la pau. Les dues famílies reials es comprometran amb dos
matrimonis que, de forma irremeiable,
mercadegen amb la vida de dues noies.
Direcció: Marc Dugain
Intèrprets: Lambert Wilson, Gwendolyn
Gourvenec, Andrea Ferréol.
100 min
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Golfes: sessions a partir de les 00.00
Matinals: sessions abans de les 13.00
Estrena · En verd: sessió 3D
En vermell: Dis., diu. i festius

Cinesa Mataró Parc

Ocine Arenys

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

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Alita, ángel de combate

Alita, ángel de combate

12:00 16:30 19:15 22:00 00:40
[dv.-dg.+dc..] 12:30 18:00 20:15 20:45 23:305
[ds.-dg. VOSE] 12:20
[dt. VOSE] 20:15

Perdiendo el Este

12:15 16:00 18:05 19:00 20:10 22:15 00:45

16:00 17:45 20:10 21:30 22:30

Perdiendo el Este

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

La lego película 2

17:00 18:25 19:25
[dv.+dl.-dj.]18:15 20:10

Feliz día de la muerte 2

12:10 20:30 22:45 01:00
[exc. dt.] 16:00 18:15
[dt.] 15:50 18:00

The Prodigy
La lego película 2

22:50 01:00

[dv.-dg.] 17:00

12:00 16:00 18:20

[exc.dt.] 20:20

María, reina de Escocia
Jefa por accidente

16:20 19:00
[exc. dt.] 15:50 18:05 22:25
[dt.] 16:00 18:15
[dl.+dj.] 20:15

Bajo el mismo techo

15:50 18:00 20:40 22:50 01:00

Green Book
[exc. dt.] 21:45

[ds.-dg. VOSE] 12:20

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

Creed II...[dv.-dg.] 19:20 22:00 00:40 [dl.-dj.] 16:00 18:45 22:00
La Favorita

00:40

Astérix, el secreto de la poción... 12:15
El vicio del poder

00:35

Aquaman

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

Ralph rompe internet [dv.-dg.] 12:15 16:20

Glass

21:00 [dl.-dj.] 16:15

Tot Cinemes 1856.indd 4

[dl.-dt.+dj.] 16:00
12:00 21:40 23:45

El regreso de Mary Poppins
Bohemian Rhapsody

[dl.-dt.] 21:15

[dv.-dg.+dc.] 16:00

[dl.-dt.+dj.] 18:45

00:20
[dv.-dg-+dc.] 19:10 22:00
[dl.-dt.+dj.] 16:15 19:00 21:45

Dragon Ball

12:15

Jefa por accidente

16:00 22:30

Bajo el mismo techo

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

Green Book

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

Dragon Ball: Súper Broly

[En català] 18:00

Familia al instante

21:30

[dv.+dl.-dj.] 22:15

Creed II, la leyenda de Rocky

20:00 22:30

La favorita

19:15

Glass

17:00

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

Astérix, el secreto de...

16:00

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

Superlópez

15:45

Bohemian Rhapsody

20:00

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

La clase de piano
El reino
Un asunto de familia

18:00 (16 i 18 feb.)
20:15 (16 i 18 feb.)

20:15 (17 feb.)
18 (17 feb.)
20:15 (21 feb.)

13/02/2019 19:41

núm. 1856 del 15 al 21 de febrer de 2019

Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Amb quin destacat paper que va
encarnar a cinema i teatre es va
fer conegut Miki Esparbé?

Esperpèntic catre reial
'La favorita' de Yorgos Lanthimos
El grec Lanthimos abandona
amb 'La favorita' les visions futuristes de caire distòpic i viatja ara
al passat a través d'un extravagant
retrat històric allunyat de les mirades més convencionals i encartonades. Lanthimos esbossa una
tortuosa pel·lícula de rivalitats femenines en la cort reial de la reina
Ana d'Anglaterra (Olivia Colman)
en el XVIII. Abigail (Emma Stone),
que entra com a ventafocs en el
servei de cuina del palau, és una
trepa, una arribista que ambiciona
prendre el lloc a l'assistenta de la
reina, la seva mà dreta, la duquessa
Sarah (Rachel Weisz). El resultat és
un món endogàmic femení fet de
dependències afectives i sexuals
lèsbiques, mediatitzat per l'afany
de poder que les du a guanyar-se

Tot Cinemes 1856.indd 5

el favor de sa majestat.
Es tira de grans angulars que
distorsiones les proporcions i
deixen una visió deformada dels
contorns, o també moviments giratoris amb la càmera. Aquesta
mirada subvertidora i bromista,
es combina també amb un cert
puntillisme històric, meticulositat
extrema en la recreació històrica,
un enfocament enciclopedista.
Al final resta una sensació desconcertant, aclaparats tant per la
majestuositat costumista com pels
interiors violentats fins a la dislocació. I retrobem la mirada freda i
deshumanitzada que Lanthimos
aplica als seus personatges, tres
dones portades despietadament
sempre al terreny del ridícul.| Joan
Millaret / AMIC

entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema
Resposta del núm. 1848
"Cinc"
Guanyadors:
• Albert Alumà Carreras
• Noelia García Moreno

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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Peix & Chips
Restaurant: Jordi Gomà

Des dels seus inicis, el 2015, el Peix & Chips ja va
ser un dels primers establiments que va col·laborar
a dinamitzar la zona de la plaça de Cuba, oferint
peix i marisc de qualitat de forma dinàmica i assequible per totes les butxaques, sense necessitat
d’entaular-se. Ara en Pau Illas, en Ferran Pallarès
i en Raül Blanco han decidit que feia falta evolucionar, i això ha portat a una reforma del local, amb
un nou menjador al pis superior i un ambient molt
més agradable al pis inferior, de forma que els que
volen gaudir d’un bon àpat sense presses ho poden
fer. També han assolit una major professionalització
per oferir un millor servei, i basant-se en la mateixa oferta gastronòmica, l’han ampliat per arribar a
tots els públics. Segueixen servint matèria primera
de màxima qualitat, sent fidels a la tradició de cinc
generacions dedicant-se al mar, així com a la compra-venda de peix i marisc a la llotja d’Arenys de
Mar i a Mercabarna, i en tota la resta també busquen
producte de proximitat, aprofitant la influència del
Mercat de la Plaça de Cuba.

Tot a taula 1,2 reportatge peix chips.indd 2
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Reforma per seguir
sent referent
També obert al migdia
A destacar que ara també obren al migdia, amb un
menú molt interessant de dimarts a divendres per
14 euros en el que busquen l’equilibri nutricional
per tal que sigui el més saludable possible, ideal per
tornar a la feina sense tenir la se
nsació d’una
digestió pesada. Si es volen fer celebracions o dinars
familiars, ara és un lloc ideal, ja que el menjador
superior té capacitat per unes 50 persones, i ens
ajudaran a elaborar un menú personalitzat segons
els nostres gustos, a partir de 20-30€. A la carta hi
seguim trobant els fregits –amb una tempura lleugera de diferent farina segons el producte– i la planxa,
gairebé tots amb opció de ració o tapa, que permet
fer un tast més variat dels seus plats. També hi ha
la secció de closca i més opcions per picar i amanides, com la de ventresca i alvocat amb vinagreta de
mango. Ben aviat aquesta oferta es complementarà
amb els suggeriments de temporada, que s’adaptarà als productes que es trobin a la llotja, i també es
podrà gaudir de la nova terrassa.

Especialitats
de la casa
Arrossos i calderetes: Una de les grans
novetats del Peix & Chips són els arrossos
i les calderetes, destacant l’arròs caldós
de llamàntol, sense desmerèixer la seva
paella de marisc, l’arròs negre o les seves
calderetes, de rap i cloïsses o de llamàntol
i cloïsses. Al menú també podem trobar
l’arròs melós de bacallà i carxofes, la fideuada o els espaguetis amb marisc a la
marinera, entre d’altres.
Vins recomanats: Un altre dels punts a
favor és que tenen moltes més referències
de vi, amb una carta força extensa amb
protagonisme pels vins catalans però sense oblidar altres denominacions d’origen
com Albariño, Rioja, Rueda o el Bierzo. Ens
recomanen el Jaspi, un Montsant negre
que també podem beure a copes, així
com l’Entreflores de Rueda, un verdejo.

Peix & Chips
C/ de Cuba, 50, Mataró.
93 638 74 94
www.peixandchips.com
peixandchips@gmail.com
Horari: De dimarts a dissabte de 13h a 16h
i de 20h a 00h. Diumenge de 13h a 16h.

Tot a taula 1,2 reportatge peix chips.indd 3
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CONCURS

tereblancogutierrez

#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

"Muslos de pollo a la cerveza"

xavyals

galofre70

guanya
el premi de
bar lennon

guanya
el premi de
kinetic
"Pasta Day"

Tot a taula Instagram 1856.indd 2

guanya
el premi de
ca la ceci

"Amanida d'arròs

13/02/2019 16:27
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núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

mi_deco_razon

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

guanya
el premi de
tubau
"Rico rico y sano sano"

slviacrz

guanya
el premi de
METROPOLIS
"Crema de coliflor"

Tot a taula Instagram 1856.indd 3
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Un entrepà solidari amb l'esport adaptat
Otto i el Club FEM segellen un acord pel qual es destinaran 2 euros de cada entrepà
'Solidario' a la feina que fan per l'esport de persones amb discapacitat
Restaurants: Redacció

Dimarts passat es va signar l'acord de col·laboració
entre Otto Sport Bar i el Club Esportiu FEM per tal
que part del que es recapti amb la venda d'un entrepà especial serveixi per finançar la tasca d'aquest
club que fomenta la pràctica esportiva més integradora entre les persones amb discapacitat.
D'aquesta manera, aquells que mengin a Otto –in
situ a Molins o a casa amb el seu servei propi de
menjar a domicili– podran donar suport al gran
treball d'integració que fan en nois i noies amb
discapacitat mitjançant l'esport.
L'acord consisteix en la incorporació a la carta d'Otto d'un entrepà anomenat 'Solidario' que tindrà

Tot a taula 5,6 otto + veritas + ruscalleda.indd 2

un preu de venda de 4,9 euros. Podrem menjar el
'Solidario' tant al local com a casa i de cadascun
que es mengi es destinaran 2 euros al Club Esportiu
FEM. A banda d'aquesta col·laboració, Otto finançarà també una beca mensual perquè una persona
que estigui en situació d'exclusió i que no pugui
accedir a practicar esport, ho faci. “Cada granet de
sorra que s'aporti suma i així podem fer una humil
aportació a aquesta causa”, asseguren des d'Otto.

sa a formar part de la
L'entrepà 'Solidario' pas
pta també amb una app
carta d'Otto, que com
seva oferta a domicili
pròpia per gaudir de la
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LA RECEPTA
DE
SOPA DE CUSCÚS AMB
MONIATO I SHIITAKE
Sopa de cuscús amb moniato i shiitake, una
recepta completa que combina llegums, cereals i vegetals. El comí, la cúrcuma i el gingebre
li donen un toc aromàtic molt especial i n’afavoreixen la digestió.

Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30

1 tassa de cigrons cuits
1/4 de tassa de cuscús d’espelta integral
1 porro
1 moniato petit
1 grapat de bolets shiitake
1 pastilla de brou
1 L d’aigua mineral
4 claus
2 cullerades petites de comí
1 cullerada petita de cúrcuma
1/2 cullerada petita de gingebre en pols
1/2 cullerada petita de sal marina
3 cullerades soperes d’oli d’oliva verge
Menta fresca

Elaboració:
1. Talla el porro en rodanxes i el moniato a daus.
2. En una olla, sofregeix el porro i, quan estigui
transparent, afegeix-hi el moniato i l’aigua.
3. Desfés la pastilla de brou en una mica d’aigua
calenta de l’olla i afegeix-la a les verdures.
4. Pica els bolets, incorpora’ls a la cocció i deixa
que bulli durant 8 minuts.
5. Passa pel morter els claus i el comí, i afegeix-hi
la resta d’espècies.
6. Tira el cuscús a la sopa, juntament amb les espècies i la sal. Cou-ho durant 8 minuts més i
afegeix-hi els cigrons.
7. Serveix-ho amb menta fresca.

Recepta patrocinada per:

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

carme RUSCALLEDA
Amb les Dones Teixidores
Carme Ruscalleda és la millor cuinera del món i presumeix sense
complexes dels seus orígens i de com l’ha ajudat la mirada local
a convertir-se en referent mundial. A Mataró, divendres passat
Carme Ruscalleda va reivindicar el valor de les dones en el món de
l’empresa. En aquest sentit i parlant concretament del sector de
la restauració, Ruscalleda va remarcar el paper de les dones cuineres dient que “n’hi ha moltes i de molt bones”. La trobada amb
la xef Ruscalleda s’emmarcava en el cicle ‘Teixidores d’Idees’ que
la FAGEM organitza amb les dones empresàries de la comarca.

Tot a taula 5,6 otto + veritas + ruscalleda.indd 3
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AMB EMPENTA
Buscant la innovació en el sector tèxtil
Obert el període per presentar candidatures al Reimagine Textile, el programa d’alt
rendiment i d’acompanyament per a emprenedors del TecnoCampus
Innovació: A. G.

Un programa adreçat a aquells
que tenen noves idees de negoci
pel sector de la moda i tèxtil. Així
és Reimagine Textile, un programa d'alt rendiment finançat per
la Unió Europea que busca acompanyar els emprenedors que estiguin oberts a incorporar un component d’innovació o un element

Empenta 1 i 2 1856.indd 2

tecnològic com a avantatge competitiu. Es pot estar parlant d’una
nova funcionalitat concreta en un
producte, d'un teixit intel·ligent,
d'una tecnologia en teixit o d'una
solució sostenible, per exemple.
Però també poden ser alternatives TIC en distribució o un model
innovador per relacionar-se amb
el client, per posar alguns altres
exemples.

Candidatures
Per trobar les iniciatives, el TecnoCampus ha obert el període per
presentar les candidatures a
aquesta segona edició del programa. Unes propostes que es poden presentar fins al 25 de març.
El programa es portarà a terme
en el transcurs d'aquest 2019, i els
participants disposaran d'un espai
compartit dins del TecnoCampus.

13/02/2019 11:29
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Dues fases
El programa consta de dues fases:
la primera és amb quinze participants que experimenten com la
seva idea de negoci es converteix
en una proposta de valor. Consta
de sessions que combinen workshops, testimonis d’emprenedors
del sector i tutories personalitzades amb experts en el negoci. En
la segona fase, en canvi, se seleccionen cinc projectes finalistes
als quals se'ls dona un full de ruta
perquè obtinguin finançament i als
quals s'acompanya perquè puguin
llançar el seu producte al mercat.

Quatre activitats de la
Mobile Week, a Mataró
A través de Gentic, el TecnoCampus acollirà al febrer
quatre activitats de la setmana que acompanya el MWC

El programa consta de
dues fases, una amb quinze participants i una segona amb cinc
Potenciant el tèxtil
Segons els promotors, la iniciativa
forma part de l’aposta de l’Ajuntament de Mataró per transformar
i modernitzar la indústria tèxtil
del Maresme, “territori on es concentra gran part de l’ecosistema
tèxtil català”. De fet, i pensant més
en l'àmbit comarcal, està previst
que el centre tecnològic Eurecat
i l’Escola de Teixits de Canet de
Mar aportin la seva experiència
en innovació i tecnologia, i que
el TecnoCampus s'encarregui de
l’àmbit de l’emprenedoria.

Empenta 1 i 2 1856.indd 3

Tecnologia: A. G. / Redacció

A finals del mes de febrer té lloc a
Barcelona una de les fires que més
repercussió i ressò internacional
aixeca: el Mobile World Congress
(MWC). Es tracta del congrés de
telefonia mòbil més important del
món i un espai “obert de reflexió
al voltant de l’impacte de la tecnologia digital en la societat”, en
paraules dels organitzadors.
Considerat el congrés més important del sector, el punt de trobada que ofereix s'estén més enllà
dels tres dies de congrés gràcies
a la Mobile Week, una setmana
plena d'activitats realitzades a tot
el territori català a propòsit de la
cita internacional.

A Mataró, i a través de GENTIC,
el Grup d'Empreses de Noves
Tecnologies del TecnoCampus,
tindran lloc quatre d'aquestes activitats: Ciutats Intel·ligents, com
impacten a la ciutadania? (18
de febrer) amb Jordi Marin; IOT
(Internet of things) com impacta
a la ciutadania, cas d'ús de com es
gestiona a distància una bugaderia amb IOT- Girbau Sapphire (19
de febrer) amb Valentí Freixanet;
Computació Quàntica, Art,
Ciència i Tecnologies. Tecnologíes
Quantiques, com impactaran en
les nostres vides? (20 de febrer)
amb Alfonso Rubio-Manzanares; i
Drons, com impacten a la ciutadania? (21 febrer) amb Blanca Farré
i Natxo Varona.
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Neix a Mataró la primera immobiliària
“ètica” i “independentista”
La companyia vol destinar els seus beneficis a iniciatives socials, ecologistes
i independentistes
Emprenedoria: Neus Masnou

El mataroní Adam Roca ha posat
en marxa aquest febrer la primera
immobiliària “ètica” i “independentista”. Ètica perquè, segons diu,
aposta per diferenciar-se d'algunes
males pràctiques pròpies d'alguns
actors del sector, i independentista
perquè la intenció és invertir els
beneﬁcis en projectes que contribueixin a “fer país”. Es tracta
de La República, una companyia
sense ànim de lucre que es basa
en la ﬁlosoﬁa de la “triple P”, és a
dir, contribuir en millorar la situació de persones, planeta i país.
Així, la immobiliària pretén invertir tots els beneﬁcis obtinguts
a causes socials, mediambientals
i republicanes.
La idea impulsada per Roca seria que, un cop la immobiliària
hagi recollit beneﬁcis, es faci una
convocatòria pública perquè les
entitats que encaixin amb els ideals de l’empresa puguin demanar
ﬁnançament. La decisió ﬁnal d'en
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quina entitat destinar el capital,
segons explica el propietari, “ﬁns
i tot podria ser sotmesa a votació”. És un model empresarial que
tot just s’està gestant, però Roca
en preveu beneﬁcis per a ﬁnals
d’aquest 2019, tenint en compte
que es tracta d’un projecte en un
principi petit amb una expectativa
màxima d’uns 25 clients anuals.

Implicació i ètica laboral
Es tracta d’una companyia que
posa l’èmfasi en la seva implicació
social, que parteix de la premissa
que l’únic camí viable és el de la
independència, però passa també
per la voluntat d’assegurar unes
condicions laborals dignes. Així,
La República és un projecte que,
des del moment del seu naixement, vol destacar el seu compromís amb l’ètica laboral. Roca diu
que combatrà les praxis d'algunes
immobiliàries de tractar els agents
immobiliaris com a falsos autònoms, quelcom que a ell mateix li
ha succeït treballant en el sector.

L'ètica de La República
En aquesta mateixa línia ètica, la
immobiliària declara el seu compromís d’allunyar-se d’accions
especulatives per tal de no contribuir a la bombolla immobiliària:
no comercialitzaran obra nova, ni
pisos de bancs o de fons voltors.
La República es deﬁneix en base
diferenciar-se d’altres empreses,
per la qual cosa busca oferir un
“servei professional d’assessorament” que vagi més enllà del model tradicional d'immobiliària com
a “botiga de pisos”.

13/02/2019 16:12

núm. 1856 del 15 al 21 de febrer de 2019

Premi per a una plataforma per ocupar
l’espai públic amb cultura ciutadana
Un total d'onze projectes participen a la Som Hackaton del Tecnocampus
Emprenedoria: Redacció

El TecnoCampus va celebrar
el passat cap de setmana una
“hackathon” centrada en com
gestionar de manera més viva i
sostenible l’espai públic. El premi a la millor idea desenvolupada
per estudiants universitaris va ser
per una plataforma que potencia
l’ocupació de l’espai públic amb
esdeveniments culturals proposats
per la ciutadania.
L’equip format Bernat Torres,
Bruno Nevado, Pere Coller, Pol
Mesegué i Robert Gracia va guanyar 2.000 euros, a distribuir entre
els integrants de l’equip, i accés a la
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preincubadora del TecnoCampus
per seguir desenvolupant el projecte. Pel que fa al premi de batxillerat i cicles formatius, els premiats van ser Eduard Serra, Guillem
Soler, Jordi Oan Bautista, Sergi
Perelló i Sheng Juny Ye, estudiants
de l’Escola Pia Santa Anna, que van
rebre 1.000 euros a repartir entre
els membres de l’equip. El grup va
ser seleccionat per crear una plataforma que permet intercanviar
coneixement entre els ciutadans
d’una mateixa ciutat pel que fa a
les activitats que es desenvolupen
en els espais públics.
La tercera edició de la Som
Hackathon va reunir un total de

51 estudiants universitaris, de batxillerat i de cicles formatius i va
comptar amb la col·laboració de
23 mentors de diferents àmbits,
que van donar suport als equips
durant tot el procés.
L'activitat que s’emmarca dins
de l’aposta pel model quàdruple hèlix, que fomenta el treball
conjunt d’empresa, institucions,
acadèmica i ciutadans. La Som
Hackathon és una iniciativa impulsada conjuntament amb l’Ajuntament de Mataró i la cooperativa
Som Mobilitat. En aquesta edició,
ha crescut el nombre d’empreses
i entitats que han donat suport a
la iniciativa.
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
VENC COL·LECCIÓ PLAQUES de
cava. 637.336.449
COMPRO, MOTOS, BICICLETAS,
recambio Tel. 653.552.053
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
ÒRRIUS Promoció d’obra nova
de naus industrials. De 245,55m2
en PB. Amb pati i pk. Informi's.
93.798.00.50 Finques Comajuan
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
ARGENTONA –CENTRE Pis per
llogar de 2 hab ﬁnca de 5 anys
amb pk inclos 780€/mes. Informi’s.
93.798.00.50 Finques Comajuan
VILASSAR DE M. Nau en lloguer de
800m2. Amb pati i pk. Suministres
donats d'alta. Preu 3.400€/mes.
Informi's. 93.798.00.50
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina.
Zona privilegiada. 639.703.037
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TRASPASSOS-LLOGUERS
BUSCO PLANTA BAJA ALQUILER,
con 1 habitación y terraza o patio.
Zona Maresme. Tengo mascota
pequeña. Preferiblemente
amueblado. Precio económico.
652.590.390
MATARÓ SE ALQUILA local. Zona
Centro. 93.790.16.85
ALQUILO HABITACIÓN señor.
611.454.139
TREBALL
SE NECESITA AGENTE de Viajes
para media jornada 93.790.44.45
E L E C T R I C I S TA O F I C I A L
1ª. Importante Empresa de
instalaciones precisa incorporar
técnico para realizar tareas de
instalaciones en obra. Enviar CV a:
giramani@giramani.com
BUSCO REPRESENTANT AUTÒNOM
del sector Horeca. Zona Maresme.
Per oferir productes gastronòmics
complementaris a la seva cartera.
Telèfon 637.233.442
NOI EDUCADOR INFANTIL, s’ofereix
per cangurar, acompanyar o
recollir de l’escola. Experiència i
referèncias. 605.645.386
SEÑORA CUIDA MAYORES,
limpia. Referencias. Experiencia.
698.495.910
CHICA CUIDA SEÑORAS mayores.
602.079.949
AYUDANTE COCINA BUSCA trabajo.
680.188.710
CHICA CUIDA MAYORES, limpia.
Disponibilidad horaria. 693.993.579
SEÑORA BUSCA TRABAJO
limpieza. 632.019.193
SEÑORA BUSCA LIMPIEZA, cuida
mayores. 662.275.082
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
631.941.295
CHICA BUSCA TRABAJO cuidado
personas mayores. Interna.
698.267.179
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VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR?
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!

TREBALL

ECTOR
IMPORTANT EMPRESA DELSMA
TARÓ
DE LA REFORMA, UBICADA A

NECESSITA INCORPORAR DE
FORMA IMMEDIATA,

VENEDOR/A

DE MOBILIARI DE CUINA.
PEL SEU DEPARTAMENT DE VENDA
A EN EL SECTOR.
NCI
IMPRESCINDIBLE EXPERIÈ
a: cv@totmataro.cat
Interessats/Interessades envieu C.V.
. 3600
REF
ia:
rènc
Indicant la refe

BUSCO TRABAJO LIMPIEZA,
plancha. Por horas. 631.035.671
CUIDADO PERSONAS MAYORES,
limpieza. Referencias. 611.052.471
CUIDO PERSONAS MAYORES
interina, noches u horas por el día
o limpieza. 657.345.729
CHICO BUSCA CUALQUIER trabajo.
Cuidar abuelos. Referencias.
Experiencia. 656.913.560
CHICA BUSCA CUALQUIER trabajo
serio. 622.383.513
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza
por horas. 698.486.453
ME OFREZCO PARA empresa de
limpieza. 631.093.416
BUSCO TRABAJO AYUDANTE en
bar. 632.429.876
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
631.484.815
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
632.597.826
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
612.400.516
CUIDO MAYORES ﬁn de semana.
602.105.794
CHICA BUSCA TRABAJO Limpieza.
639.076.838
ME OFREZCO COMO cuidadora de
ancianos por horas. Disponibilidad
inmediata. 698.319.869
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA horas.
698.805.540
PROFESSIONALS
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa.
Havaneres, cançó marinera. Festes
majors, festes de carrer, festes
privades, casaments, aniversaris,
etc. Informació sense compromís
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
MUDANZAS, MONTAJE, desmontaje
de muebles. 20€/hora. 698.645.233
/610.627.821 WhatsApp
SE HACEN OJALES y se ponen
botones. Tel. 93.790.82.32
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Econòmics
PROFESSIONALS
CASAMENTS. SOPRANO posa
el cant a la teva cerimònia. Fes
que aquest dia tan especial sigui
inoblidable. 625.947.230 Rosa
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
REFORMAS, OBRAS,
REPARACIONES, albañilería,
electricidad, fontanería, gas,
pintura. Económico 670.232.977
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja.
Desembussos, fosses sèptiques,
neteges tècniques, de basses,
de piscines, sanejaments,
omplim piscines, diposits de reg,
manteniments, autoritzats per
el transport de residus (ADR),
inspecció claveguerem. 93.750.20.71
/93.750.63.77
LAMPISTERIA, FONTANERÍA,
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos,
reparación lavadoras, calentadores,
calderas. 697.725.158
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
REPARACIONES del hogar: montaje,
desmontaje muebles, correas
persianas, grifos, wc, pintura.
631.780.607
INSTAL ·LADOR AUTORITZAT.
Electricitat, Aigua, Gas, Calefacció.
669.067.869. info@rtornay.es
PINTOR PINTURA EN general
decoración. 635.106.282
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
INFORMÁTICO A DOMICILIO.
Repara tu ordenador desde casa.
Tlf. 607.665.679
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA
res p o n sa b i l i d a d l i m p i eza .
Excelentes acabados 629.988.598
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141

EL TOT 1856.indd 8
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PROFESSIONALS
PALETA 697.685.580
REMIENDOS DE CARPINTERÍA,
cintas de persiana, etc... Servicio
rápido. 622.229.616
VARIS
VENDO OLORES ÍNTIMOS para la
imaginación de adultos. Whatsapp
671.290.700
CONTACTES
N U E VA ES CO RT 23 a ñ os.
632.219.539
MADURITA MASAJES ERÓTICOS,
Mataró. 650.394.216
RUBIA, RELLENITA, CARIÑOSA,
caliente. 603.605.991
TRAVESTY CUERPO 10. Viciosilla a
tope. 674.425.543
PRIMERA VEZ MATARÓ. Chica
guapísima cañera. 603.851.033
NUEVO EN MATARÓ. Masaje todo el
cuerpo. Zona Molinos. 656.606.738
PRECISAMOS MUJER DE limpieza
casa relax 625.511.066, llamar de
9h a 14h
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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Ciutat

Acusen l'Estat d'atemptar contra drets
fonamentals "amb els hereus del franquisme"

Alguns dels concentrats dimarts passat davant de l'Ajuntament

Daniel Ferrer

Centenars de persones a la concentració en motiu de l'inici del judici de l'1-O on es fa
una crida a una nova onada de mobilitzacions per "avançar" cap a la república
Societat: Redacció - ACN

Centenars de persones van omplir dimarts el centre de la Riera
de Mataró, davant l'Ajuntament,
per denunciar la “farsa” del judici de l'1-O. Durant la protesta es
van llegir diversos manifestos per
acusar l'Estat d'actuar “amb connivència amb hereus del franquisme” per tal d'atemptar contra els
drets fonamentals dels catalans. El
president local d'Òmnium, Carles
Estapé, denuncia que Vox, fiscalia
i advocacia de l'estat vagin “del
bracet” en aquesta croada. Com

s'ha fet des de diferents punts del
territori, les entitats van fer una
crida a la “mobilització permanent” per continuar fent passes
cap a la república.

"Coratge i força"
Els convocants van reclamar “coratge i força” a la ciutadania per
mantenir aquesta nova onada de
mobilitzacions en les que demanen
“exercir la dissidència i la desobediència civil, si cal”. Asseguren que
ara és moment de defensar amb
determinació els drets civils i polítics perquè “estan amenaçats”.

“Estan jutjant la democràcia,
però decidir, l'autodeterminació
o votar no és delicte”, asseguren.
Davant l'Ajuntament de Mataró,
els concentrats en l'inici d'un judici “clau i que marcarà el futur”
van llençar consignes es solidaritat
amb els presos independentistes
i a favor de la independència. Els
manifestants portaven pancartes
en català i en anglès amb els eslògans habituals.
A més dels càntics, la banda sonora l'han posat 'A Galopar', de
Rafael Alberti, i 'Silenci', de Lluís
Llach.

37 per cent de seguiment de la
vaga d'estudiants a Catalunya
El Departament d'Educació va xifrar en un 37 per cent el seguiment de la vaga convocada pels sindicats d'estudiants en el
marc del primer dia del judici de l'1-O. Segons les dades recollides
pels diferents Serveis Territorials d'Educació, la incidència de la
vaga als cursos de tercer i quart d'ESO, de primer i segon de
batxillerat i als cicles de formació professional de grau mitjà
i de grau superior es va notar especialment a les Terres de
l'Ebre, on va ser del 61,16%. Les comarques de Barcelona van
ser la segona demarcació amb més seguiment, concretament
un 53,06%. En tercer lloc es va situar el Vallès Occidental, amb
un 48,38%. Al Baix Llobregat, el 45,84% dels convocats es va
sumar a l'aturada, a Tarragona un 38,44%, i al Maresme i el
Vallès Oriental el 22,43%.
Concentració al migdia
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La concentració contra el judici als presos polítics, en imatges

Daniel
Ferrer
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Mostra de Bestiari pels cinc anys del Basilisc
El Ball de Diables de Mataró organitza aquest cap de setmana la II Mostra de Bestiari
Festiu i Tradicional de Catalunya. Els actes inclouen una cercavila i una exposició.
Festes: Anna Galdon

La bèstia amb cos de gall, pell de gripau, aspecte
de drac i cua de serp arriba als cinc anys de vida.
L'últim gran projecte del Ball de Diables de Mataró,
l’element que il·lustra el vestuari dels diables i que
representa el món del camp, la pagesia i el món rural
celebra el primer lustre, i ho fa portant a Mataró la II
Mostra de Bestiari Festiu i Tradicional de Catalunya.
De fet, la figura, l'última de foc en incorporar-se
a les de la ciutat va ser presentada precisament durant la I Mostra de Bestiari Festiu i Tradicional de
Catalunya, el 2014. Ara, i coincidint amb els cinc
anys de l'efemèride, els organitzadors preparen la
segona edició d'aquesta mostra de bestiari festiu i
tradicional, i inclouen activitats complementàries
per celebrar la fita.
D'entre aquestes activitats destaca la cercavila
que tindrà lloc el dissabte 16 de febrer a partir de les
17h (i que tindrà ball i plantada de figures a la Plaça
Santa Anna incorporats) i l'exposició de figures a
l'Ateneu de la Fundació Iluro (situat a la Riera, 92).
Una exposició que s'inaugurarà el 17 de febrer i que
estarà oberta al públic fins al 3 de març.

Tot Cultura Ob Basilisc.indd 1

Figures vingudes d'arreu
Els actes tindran per acompanyants les figures de
bestiari vingudes d'arreu de Catalunya. En aquesta
ocasió es tracta de l’Àliga de Tàrrega, el Basilisc de
Valls, el Bou de Vic, els Cavallets de Sant Jordi de
Manresa, la Cucafera de Reus, el Drac de Granollers,
el Griu de Tarragona, el Lleó del Vendrell, la Mulassa
de Falset i la Víbria de Reus.
Pels organitzadors, el Ball de Diables de Mataró,
la d'aquesta cap de setmana és “una oportunitat per
conèixer i gaudir de la varietat i riquesa cultural del
bestiari festiu del nostre país”.

10 figures

L'Àliga de Tàrrega és
una de les deu
figures vingudes
d'arreu que estaran
presents pels actes
de celebració dels 5
anys del Basilisc

13/02/2019 11:40
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Francesc Subarroca surt de l'anonimat

La Nau Gaudí acull l'exposició de l'artista barceloní

Cedides

La Col·lecció Bassat i el Museu d'art Contemporani de Mataró repassa els 70 anys
de creació artística d'un autor desconegut i "obsessiu" amb la pintura
Art: Redacció - ACN

El Museu d'Art Contemporani
de Mataró fa, per primera vegada, una exposició dedicada a un
únic artista que, a més, suposa un
descobriment per al gran públic.
'Francesc Subarroca. Obres de la
Col·lecció Bassat' és el repàs a una
trajectòria de 70 anys de creació
artística d'un autor desconegut i
que aplega als seus estudis més de
4.000 obres d'estils diversos, des
del realisme, el cubisme, el surrealisme o el misteri. L'exposició
de la Nau Gaudí recull 114 peces
representatives d'un home “obsessiu” de la pintura i que ha dedicat
la seva vida a crear des de l'anonimat. “Mai hagués imaginat que un
home desconegut que mai havia
volgut exposar ni vendre pogués
tenir obres de tanta qualitat”, assegura un sorprès Lluís Bassat.
El col·leccionista Lluís Bassat
va rebre una trucada com tantes
d'altres que rep habitualment. Una
dona volia convèncer-lo perquè
anés a veure les pintures que feia
el seu marit. “Pensava que era una
més de la gent que truca perquè

Tot cultura bassat.indd 2

els vagi a veure, però va insistir i
tenia el convenciment què el que
feia Subarroca era únic”, explica
Bassat. Finalment el va anar a veure
al seu estudi: “Vaig quedar absolutament sorprès”. El col·leccionista
reconeix que difícilment una persona tan desconeguda pugui fer
obres de tanta qualitat com les de
Subarroca. El crític d'art Francesc
Miralles va assessorar Bassat un
cop feta la troballa: “És molt millor que tot el que s'està exposant
avui a Barcelona”.

Tot tipus d’influències
Subarroca acumula més de 4.000
obres emmagatzemades als seus
estudis dels carrers Laforja i Jaume
I de Barcelona, tan atapeïts que segons el col·leccionista Lluís Bassat,
no havia vist estudis semblants

El descobridor

El crític d'art Francesc
Miralles va assessorar
Lluís Bassat posant-lo
sobre la pista de l'autor

“ni a Montmartre”. Té quadres a
la banyera i sobre el lavabo, fins i
tot. Quan té necessitat d'anar-hi,
explica, baixa al bar.
Les pintures exposades a la Nau
Gaudí absorbeixen tot tipus d'influències dels diferents llenguatges
del segle XX però des de la seva
llibertat més absoluta, presenta
un conjunt creatiu sense un denominador comú: “Sempre he estat
tancat i no intentava que la meva
pintura es divulgués i en aquests
anys he fet sempre el que m'ha
semblat. Tenia aquesta llibertat”.

Obsessió creativa
Subarroca, nascut el 1932 a
Barcelona, ha dedicat tota la seva
vida a la creació artística. Als nou
anys ja assistia a les classes de dibuix del Centre d’Acció Catòlica del
barri de Sarrià i als quinze havia
ingressat a l’Escola d’Arts i Oficis
Artístics de la Llotja, on va estudiar
fins als vint i va obtenir diversos
títols. La seva estada a la Llotja,
però, és la que va tenir conseqüències vitals per a l’artista doncs el
seu director, Frederic Marés, el va
influenciar i recomanar.
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Contra els estereotips

Un moment de Raphaëlle

Cedida

‘Raphaëlle’ porta a escena les vivències d’una dona
nascuda amb cos masculí
Crítica de Teatre: Comas Soler

Què vol dir ser un home? Amb
aquesta pregunta llançada d’entrada des de dalt de l’escenari començava dissabte passat ‘Raphaëlle’,
el segon espectacle de la programació del Monumental per
aquest semestre. La formulaven
Carles Fernández Giua i Eugenio
Szwarcer, integrants de La conquesta del Pol Sud, una formació
no gens convencional que mitjançant formes escèniques innovadores fa un teatre que indaga i debat
sobre qüestions socials d’actualitat
mitjançant testimonis reals.

Tres relats
L’any 2014 aquesta companyia va
iniciar una trilogia documental
anomenada ‘Dona, història i identitat’ on cadascuna de les tres parts
ha donat nom i protagonisme ple
a una persona que no és professional de l’escena per relatar les seves
experiències individuals, sempre
plenes d’implicacions col·lectives.
La primera es deia ‘Nadia’, una
afganesa víctima d’un bombardeig que va haver de viure sota
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el règim talibà fent-se passar per
noi. La segona va ser ‘Claudia’, una
jove argentina filla de desapareguts durant la dictadura militar,
que de molt petita va ser robada
per una família addicta al règim.
Ara ‘Raphaëlle’, estrenada al darrer Festival Grec, tanca la trilogia.
En aquesta tercera part
Raphaëlle Pérez, una noia trans
de 23 anys nascuda a la Catalunya
Nord ens explica el seu recorregut
vital. Ens refereix en pretèrit com
durant la infantesa i després en la
seva adolescència a Normandia,
essent un nen, mai s’identifica
amb el seu gènere i com aquesta
situació la fa sentir exclosa pels
altres i estranya per a ella mateixa.
Després, estudiant de moda a París,
se sent més lliure per mostrar-se
com vol i per vestir-se i comportar-se com a dona, que és la seva
autèntica identitat. Però és també a
la capital de França on pateix més
por, en trobar-se amb formes més
agressives de rebuig i d’intimidació. Més tard a Barcelona comença a plantejar-se la possibilitat de
canviar. Primer de nom, després
decideix tramitar judicialment la

modificació de sexe en la inscripció
del registre civil francès i finalment
es resol a mudar el seu cos amb
tractament hormonal i quirúrgic.
Tota l’explicació de la protagonista de ‘Raphaëlle’ és directa i
vivencial. Genera empatia i té el
mèrit de no deixar el públic indiferent, perquè remou tant en el pla
racional com en l’emotiu alguns
estereotips vigents que mai no es
qüestionen. A aquesta eficàcia hi
contribueixen igualment la direcció i les intervencions puntuals
amb diàlegs de Fernández Giua
i l’escenografia i el suport videogràfic deguts a Szwarcer, que componen una dramatúrgia diàfana.

Teatre experimental
De ‘Raphaëlle’ se’n pot deduir, a
més, una interrogació per al debat: és realment la voluntat de la
noia el factor que la porta a decidir
els seus canvis físics, o hi té més a
veure la pressió de l’entorn, perquè el gènere és una construcció
social i les convencions imperants
no admeten res que no pugui ser
classificat segons unes normes
fetes a partir d’uns motlles i d’uns
rols d’home i dona determinats?
‘Raphaëlle’ s’ha pogut veure a
Mataró gràcies al projecte ‘Noves
Escenes’, que és una proposta de
la Xarxa Transversal, un consorci d’activitats culturals formada
per deu ciutats catalanes –entre
les quals la nostra– que vol difondre arreu del país els espectacles
teatrals més experimentals que
habitualment només es poden
descobrir a Barcelona. Una iniciativa lloable que ha permès que els
espectadors fidels al Monumental
hagin pogut gaudir d’un bon exponent de la creació escènica contemporània. Per cert, molt ben rebut pels que hi van assistir dissabte,
malgrat les clapes de seients buits
perceptibles en el pati de butaques.
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'La forma de les coses' arriba
a l'Espai Saleta

Parelles artístiques
especials per a una
mateixa exposició

Jordi Grané, Anna Piqué, Pol Martínez i Alba Carbonell
protagonitzen aquest muntatge dirigit per Toni Luna

El Centre de Formació i
Prevenció, a l'Ateneu

Com pot l’amor canviar les persones? L’Adam (Jordi Grané) és un
noi tímid i insegur, però quan coneix l’Evelin (Anna Piqué) comença a transformar-se. Aquest canvi
sobtarà als seus amics Philip
(Pol Martínez) i Jenny (Alba
Carbonell). “La forma de les coses” s’estrena aquest cap de setmana a l’Espai Saleta, on es podrà
veure fi ns al 24 de febrer.
Amb “La forma de les coses”,
Toni Luna debuta en la direcció
d’un muntatge. Luna, que ha participat en desenes d’obres de la
Sala com a actor i com a ajudant
de direcció, s’estrena amb un text
contemporani, punyent i corrosiu.
L’obra del dramaturg i guionista
nord-americà Neil LaBute explica
com l’amor i l’amistat poden canviar les relacions interpersonals i
el paper de l’art en la vida. Del text
se’n va fer una versió cinematogràfica, dirigida pel mateix LaBute.

Segona part de la programació
Amb “La forma de les coses”, la
Sala Cabanyes engega la segona

part de la seva programació teatral de la temporada.
Un cop abaixat el teló de l’Espai Saleta, el 30 de març el musical “Billy Elliot” dirigit per
Pere Vàzquez tornarà a la Sala
Cabanyes després del gran èxit de
la temporada passada. | Redacció

Els 6 passis

Divendres, 15 de febrer,
a les 21.00 h
L'exposició a la Fundació Iluro

Dissabte, 16 de febrer,
a les 21.00 h
Diumenge, 17 de febrer,
a les 18.00 h
Divendres, 22 de febrer,
a les 21.00 h
Dissabte, 23 de febrer,
a les 21.00 h
Diumenge, 24 de febrer,
a les 18.00 h

Cedida

Alterarte, del Centre de Formació
i Prevenció, organitza la segona
edició de Parelles Artístiques al
Maresme. Consisteix en la creació i
la posterior exposició d’unes obres
realitzades per parelles artístiques
formades per dos artistes, un d’ells
vinculat a recursos de salut mental.
L’exposició és la presentació pública de les obres i la culminació
del treball realitzat, però es valora
sobretot el procés creatiu que viu
cadascuna de les parelles.

Compartir l'art per benestar
La iniciativa facilita que les persones puguin gaudir de l’art com
a forma d’expressió i creixement,
impactant positivament en el seu
benestar. | Redacció

La fitxa

Del 6 al 24 de febrer
Ateneu Fundació Iluro
(La Riera, 92. Mataró)
Dues imatges de la que serà la primera obra de Toni Luna com a director
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Cedida

Organitza: Centre de
Formació i Prevenció
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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
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EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
TRAÇ DE CULTURA
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ESTUDI 3
CREURE AVUI
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
ÚLTIMA SESSIÓ
MATARÓ AL DIA
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Han guanyat? totmataro.cat/marcador
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:
ESTELA DÍAZ FERNÁNDEZ
Paraula invertida:
EXÒTICS

Adreça web del banner invertit:
http://www.hospitalveterinari.cat/

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.
* El premi caduca als 30 dies
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Previsions astrològiques per
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada
per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

Amb l'entrada de Mart al signe de

Amb Mart, transitant pel teu signe,

Entres en una etapa de canvis, sobre-

Taure, l'economia és protagonista.

reps una bona dosi d'energia i prens

tot pel que fa a qüestions professio-

Et col·loques les piles per posar-te al

una actitud enèrgica, que t'anirà molt

nals. A mesura que Mercuri s'acosta

dia. Vigila la gola, evita coses massa

bé per iniciar una nova etapa, amb

a Neptú pel teu sector X, t'interesses

fredes o massa calentes.

més activitat física.

per algun tipus de voluntariat.

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 Cranc, estaràs més

Segueix transitant Saturn pel teu

Pots viure una experiència especial.

receptiu a les emocions pròpies i

sector laboral i ho fa acompanyat

Mercuri passant per la teva Casa VII

alienes. Si no tens parella, amb Venus

de Venus. Si estàs cercant feina, pots

i apropant-se a Neptú, anuncia tro-

i Saturn passant per la Casa VII, algú

rebre l'ajut d'una persona veterana,

bades casuals, plenes de missatges

se't pot declarar.

que confia plenament en tu.

entre línies i aprenentatge.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Si tenies conflictes amb un familiar,

Amb Mart circulant per la Casa VII,

Tingues una mica de paciència. En

potser podreu arribar a algun tipus

és possible que entris en una etapa

aquests dies, algunes persones de

d'acord. Despeses relatives a deco-

d'augment de la vida social. Però

caràcter més emocional que tu o que

ració de la llar o per motiu d'alguna

vigila amb les provocacions, compte

passen per moments complicats, po-

celebració important.

fins a deu abans de parlar.

den absorbir una mica el teu temps.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Amb Venus a Capricorn i Mart a Taure,

Hi ha algun assumpte que et dóna la

Estàs escalfant motors per passar

t'inspires. Poses la vista en remoure

impressió que no s'acaba mai, espe-

a l'acció. Probablement vens d'una

el que calgui per deixar la teva em-

cialment pel que fa al sector laboral.

etapa que has gastat més del compte,

premta. Si tens talent artístic, ho

Deixa que passin algunes setmanes

ara amb Mart a Taure, toca conservar

voldràs mostrar al món.

per veure resultats.

i planificar l'economia.

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

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

670 053 959
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Argentona

La història de la campana Juliana d'Argentona
Arrencada i fosa en motiu de la Guerra Civil, era una campana molt apreciada
relacionada en llegendes com les Bruixes de Burriac o la dels repicatruges
Patrimoni: Redacció

La parròquia de Sant Julià d'Argentona recupera aquesta setmana
les seves campanes després del
procés de restauració completat
amb èxit. La vila recupera, també, així el toc idiosincràtic de les
campanes que tant s'ha trobat a
faltar aquests mesos. El que no s'ha
recuperat, però, des del 1936 és la
campana més estimada i històrica
d'Argentona, la Juliana, associada
fins i tot al malnom de repicatruges que gasten els argentonins.
Amb motiu de la Guerra Civil espanyola es va despenjar i perdre,
segurament per a ser fosa per fer
armament, la campana més carismàtica d'Argentona.
La intervenció arqueològica
feta el 2015 en un solar a la plaça

Tot Argentona 1856.indd 2

de l'Església d'Argentona, va permetre documentar una estructura
per a la fabricació d’una campana
i el motllo de fosa de la campana
Juliana del segle XVII.

Documentada
Les fonts documentals esmenten
que aquesta popular campana es
va fabricar al 1690, per part del
mestre campaner barceloní Joan
Andreu, el 10 de setembre de 1690,

La troballa

El 2015 es va descobrir en
la intervenció arqueològica a la plaça de l'Església
l'estructura amb la que
s'havia fabricat

i que va ser col·locada a la cara de
migdia del campanar de l’església
de Sant Julià. Segons citen les fonts,
el diàmetre màxim de l'esmentada campana era de 1.30 m de diàmetre i 1.30 m d’alçada, la qual
cosa concorda amb les mides que
presenta l’estructura localitzada a
l’interior del retall.
La campana va ser arrencada del
cloquer de la parròquia i llençada
daltabaix el 1936 amb l’inici de la
Guerra Civil espanyola.
L’arqueòleg Cesc Busquets subratllava el 2015 que “aquesta campana és un element molt important
de la història local d’Argentona,
ja que llegendes com les de les
bruixes de Burriac o la dels repicatruges, s’expliquen a través de
l’església i la Juliana, la seva campana més emblemàtica”.
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Eudald Calvo encapçalarà
la candidatura 'Unitat'

La jove cooperativa
'Small Coop' dona
beneficis a una ONG

ERC, CUP, Comuns, ANC i CDR, junts a Argentona
donen suport a aquesta llista per a les municipals

Invertirà la donació rebuda
amb la compra de material
escolar a Haití

ERC, CUP, Argentona en Comú,
ANC i CDR donen suport a
Argentona a 'Unitat', el nom de
la candidatura unitària republicana que es presentarà aplegada a les eleccions municipals a la
vila maresmenca. L'actual alcalde
d'Argentona, Eudald Calvo, va ser
escollir com a cap de llista en la
reunió de les bases del passat dissabte. Una assemblea que va servir
per aprovar els estatuts i els punts
polítics bàsics d'una formació que
s'ha estat gestant els darrers mesos
des de les assemblees locals dels
diferents partits i moviments. En
alguns casos amb l'oposició o recels d'algunes centrals d'aquests.

Aspirarà a repetir
Eudald Calvo, de la CUP, que a
més de ser alcalde d'Argentona
és vicepresident de l'Associació de
Municipis per la Independència,
repetirà així com alcaldable després de fer-ho ja en les eleccions
del 2011 i el 2015. En aquesta legislatura, de fet, ha comandat un

executiu en el qual ja han treballat
plegats els partits que ara aposten
per una candidatura unitària republicana per Argentona.
Unitat - Argentona per la República treballa, des de la tardor de
l'any passat, tant els aspectes formals del projecte com el seu contingut programàtic. Actualment hi
ha 6 comissions en marxa treballant els diversos eixos municipals.
La candidatura, que es presentarà
públicament el pròxim 3 de març
en un acte al Saló de Pedra, està
avalada per les assemblees locals
de l'Assemblea Nacional Catalana
(ANC) i el Comitè de Defensa de la
República, així com les assemblees
locals de la CUP, ERC i Argentona
en Comú.

Eudald Calvo, en una fotografia d'arxiu

Tot Argentona 1856.indd 3

Unitat

Culminen així diversos
mesos de feina per a una
candidatura unitària

D.F.

Els alumnes de la cooperativa Cedida

La jove cooperativa argentonina
'Small Coop' ha destinat part del
benefici recaptat a l'ONG d'Argentona "Famílies sense fronteres per
la infància". Aquesta entitat solidària de cooperació internacional invertirà l'aportació econòmica amb
la compra de material escolar pels
nens i nenes d'una escola d'Haití. Aquesta donació per part de la
cooperativa ha estat possible gràcies als guanys que va aconseguir
amb la venda dels seus productes
artesanals al mercat d'Argentona.
Cal recordar que la cooperativa
"Small Coop" és fruit de l'optativa d'emprenedoria cursada per
l'alumnat de 3r d'ESO de l'Institut d'Argentona. A banda de la
formació teòrica, l'assignatura va
oferir un vessant pràctic on van
constituir aquesta entitat així com
van finançar-se, promocionar-se
i finalment van vendre els seus
productes. La darrera sessió de
l'assignatura va consistir a fer una
ruta del cooperativisme a Mataró
per poder conèixer experiències
de cooperativisme real.
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Maresme
Cultura

En nuclis de l'alçada d'Òrrius el pas dels avions és molt proper

Cedida

Demanen un redisseny de les rutes d'aterratge
al Prat per excés de soroll
En alguns moments, alguns veïns d'Argentona i Òrrius han comptabilitzat el pas
de fins a disset avions en una hora a menys de 1.000 metres dels habitatges
Maresme: Redacció - ACN

Veïns d'urbanitzacions i nuclis disseminats d'Argentona i
Òrrius, al Maresme, i de Vilanova
del Vallès, denuncien un augment
de la contaminació acústica a la
zona arrel del nou disseny de les
rutes d'aproximació d'avions a
l'aeroport del Prat que l'empresa
pública encarregada de la gestió
de l'espai aeri espanyol, Enaire,
va posar en marxa l'abril de 2018.
Una de les noves rutes passa just
per sobre d'aquestes poblacions i
en alguns casos els avions volen a
menys de 1.000 metres dels habitatges. Els veïns reclamen que es
puguin fer mesuraments oficials
de soroll i es pugui replantejar un
redisseny de les rutes per minimitzar l'impacte.
Els afectats són uns 7.000 veïns de les urbanitzacions de Can
Cabot, Can Raïmi i Can Ribosa, a
Argentona; Can Nadal, a Vilanova
del Vallès, i el nucli i les cases disseminades d'Òrrius. És el cas de
la Marta i el Màrius, una parella

Tot Maresme avions.indd 1

que fa dos anys es va traslladar de
Barcelona a Òrrius en busca del
silenci de la muntanya i que ara
topen amb aquesta problemàtica.

Pendents de
mesuraments
oficials

Pas molt proper
Segons detallen, i es pot comprovar a través del mapa interactiu
d'Aena, els avions passen per
aquesta zona entre els 1.000 i els
2.500 metres sobre el nivell del
mar, però tenint en compte que
hi ha nuclis a 300 metres d'altitud,
com és el cas d'Òrrius, el pas dels
avions per sobre de les cases és
molt més proper.

Davant d'aquesta situació,
els veïns estan ara pendents
de sol·licitar mesuraments
oficials de l'impacte sonor
a altres administracions,
com el Consell Comarcal
del Maresme, la Diputació
de Barcelona i Generalitat
de Catalunya per determinar quin és el nivell real de
decibels que hi ha en aquesta zona durant el pas dels
avions.

50 aeronaus al dia
“És freqüent que passin quatre o
cinc avions per hora en dies normals, sense aturador entre les set
del matí i les onze de la nit”, asseguren. En dies de màxima afluència, però, han comptabilitzat fins
a disset avions en una hora, tot i
que la mitjana diària està al voltant
de les 50 aeronaus, amb puntes de
més d'un centenar d'avions diaris
alguns dies d'estiu de 2018.

Els veïns creuen que hi ha
alternatives per fer passar els
avions per altres corredors
que tinguin menys impacte
sobre les zones habitades,
com l'aprofitament del traçat
de les autopistes, avançar
l'entrada a mar abans de
l'aterratge o simplement
desplaçar lleugerament les
línies de pas d'avions per
esquivar aquests nuclis.
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El Pla de l'Avellà de Cabrera serà
institut-escola l'any que ve

L'escola Pla de l'Avellà de Cabrera de Mar

Cedida

El Departament d'Educació augmentarà generosament
el nombre de centres públics entre 3 i 16 anys
L'escola Pla de l'Avellà de
Cabrera de Mar passarà a ser, l'any
que ve, institut-escola públic. El

C12 Maresme Pla Avellà.indd 2

Departament d'Educació va anunciar que el centre maresmenc serà
un dels 25 que engreixaran la llista

de centres educatius públics que
ofereixen oferta lectiva entre els 3
i els 16 anys.
El Conseller Bargalló va explicar
en la presentació de la nova planificació que, en els 28 centres que
ja són institut escola, s'ha reduït
l'absentisme escolar, s'ha disminuït el fracàs escolar i per tant,
s'ha incrementat l'èxit educatiu
del centre en comparació a l'època anterior. S'ha millorat també la
convivència, amb una reducció
de la conflictivitat. Per això considera que és un ''model d'èxit'',
que s'ha implantat sobretot en zones econòmicament desfavorides
però que també han funcionat en
altres àrees.
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Arenys de mar vol oferir nous
estudis professionals marítims

La restauració de la
part de Burriac feta
malbé, imminent

Està pendent d'acordar amb el Departament
d'Agricultura la proposta concreta

Les pluges van ensorrar
part del mur del Castell

El Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca ha fet noves
propostes per donar resposta a la
petició de l'Ajuntament d'Arenys
de Mar de desenvolupar a la vila
estudis professionals relacionats
amb el mar. Aquesta tardor hi ha
hagut diverses reunions amb el
Departament d'Educació per donar forma a aquests estudis.
La proposta inicial de descentralitzar alguns dels estudis de l'Escola
Nauticopesquera de l'Ametlla no
és possible per raons tècniques
però en canvi pren forma l'opció de desenvolupar un nou cicle
mitjà en l'àmbit de manteniment
i reparació nàutica.

Nou cicle professional
La regidoria d'Educació d'acord
amb l'Institut els Tres Turons cerca
la possibilitat de desenvolupar un
nou cicle professional a Arenys i en
aquesta línia s'emmarquen aquestes negociacions amb diferents
departaments de la Generalitat.
Així, a la reunió celebrada aquesta setmana, es va valorar com una

oportunitat els equipaments municipals que ja es disposen en l'àmbit
de fusteria –actualment al Xifré– i
també els diversos sectors econòmics que conviuen en el port i les
seves instal·lacions portuàries per
poder definir un possible cicle de
manteniment d'embarcacions.

Altres opcions
Des de l'Escola Nauticopesquera de
l'Ametlla també s'ha ofert tota la collaboració per poder portar a Arenys
altres titulacions pròpies que es
gestionen des d'aquest centre i que
ja, habitualment es fan de forma
descentralitzada i en alguns casos
s'ofereix de manera periòdica des
de les instal·lacions de la Confraria
de pescadors d'Arenys. | Red.

Quan?

Les converses inicials
s'estan fent amb la voluntat d’implantar-ho de cara
al curs 2020-2021

Part del Castell danyada

Cedida

Al llarg d'aquest mes de febrer està previst que es doni inici a l’actuació de restauració de
l'Ajuntament de Cabrera de Mar
al Castell de Burriac motivada pels
desperfectes que van deixar els
aiguats registrats el passat mes
de novembre. La restauració serà
dirigida per una empresa especialitzada, Gamarra i Garcia SL, un
cop hagi estat autoritzada com
a intervenció sobre el patrimoni arquitectònic per la Direcció
General del Patrimoni Cultural de
la Generalitat de Catalunya, i serà
executada per una empresa d’obres
i restauració d’arquitectura.
Els treballs consistiran en primer
lloc en el desmuntatge de les restes
de la restauració realitzada el 1991
que es va ensorrar per l’efecte de
les fortes pluges. A continuació
es procedirà a la reparació del tall
del mur original i, finalment, es
durà a terme la consolidació dels
elements de morter i pedra. | C.C.

Tancat

El Port d'Arenys és un dels més importants de Catalunya

Tot 2 maresme arenys + burriac.indd 2

Arxiu

Fins a la finalització de les
obres, l'accés al Castell
romandrà tancat per
mesures de seguretat
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Baixada de les Espenyes, 11, Mataró
630 879 572 // 606 070 098
931 178 717

8282

SELECCIÓ D'IMMOBLES EN EXCLUSIVA
Residencial "Portal de Valldeix"
Un edifici de 7 habitatges, amb terrasses, pàrquings i trasters d'accés directe
des de l'ascensor. Al cor de la ciutat de Mataró, a prop de l'església de Santa
Maria i la Riera, en un entorn immillorable i molt ben comunicat, amb tota mena
de serveis i propostes d'oci a un pas. Els acabats d'alta qualitat, acurats en els
detalls, perquè les famílies es trobin en un espai de calidesa i confort. Façanes a
tres vents, on es mescla l'ambient de barri i la modernitat cosmopolita.
GRAN OPORTUNITAT

GRAN OPORTUNITAT

V-1228. Centre. Modern i amb ascensor
fins l'interior. En edifici de només 3 veïns,
saló menjador ampli amb cuina integrada
i sortida a àmplia terrassa, 2 habitacions
amb armaris a mida, 1 bany amb dutxa
i doble pica, terres de fusta i calefacció,
ideal com a primer habitatge o inversió.

V-1220. Cirera.
Atenció a aquest immoble!, reformat,
segona pis d'alçada a comunitat reduïda,
saló ampli, cuina office per a 6 persones,
3 habitacions, 1 bany complet. calefacció,
balcó gran i orientació Barcelona.

V-1230. Centre.
Ho té tot! 3 habitacions, saló amb terrassa
de 16 metres. 2 banys, pàrquing i traster
i piscina comunitària, terres de parquet,
aire condicionat i calefacció, edificació
seminova amb orientació mar.

195.000€

158.000€

226.000€

V-1231.Centre.
Immoble de 2 habitacions amb pàrquing
gran i traster, piscina comunitària, aire
condicionat i calefacció, terres de parquet
i portes blanques, ideal inversors.

V-1227. Cirera. Habitatge reformat molt
assolellat a 15 metres de la carretera de
Cirera. Saló, cuina independent, 3 habitacions, 1 bany complet amb dutxa, terres
de gres, portes de faig i fusteria en alumini, despeses de comunitat de 10€ mensuals. Atenció al seu preu!

V-1194. Centre. Casa de 385 metres útils
amb pati de 75 metres. Garatge i despatx,
soterrani de 72 metres, saló menjador en
dos ambients amb xemeneia i terrassa i
amb accés al pati, cuina de 20 metres,
3 habitacions, amb grans vestidors, 2
banys complets, 2 aseos, estudi, plaques
solars, calefacció i aire condicionat.

199.000€

116.000€

585.000€

www.primeraplantavimat.com
SOM EXCLUSIUS i SOM DIFERENTS
1P PRIMERA PLANTA 1856.indd 1
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Perfils

Salva Fernàndez

explorador de móns virtuals

Perfil: Cugat Comas

La de Salva Fernàndez Ros és una vida doble, sense segones lectures. De dia és periodista intrèpid a
Capgròs des de fa tres lustres, especialitzat en esports però tocant les tecles que faci falta. De tarda
canvia de barret i exerceix de cap de redacció de
Meristation, un dels principals portals espanyols
sobre el món dels videojocs. Aquest mitjà, pioner en
la matèria ja fa 20 anys, diposita en aquest mataroní
malalt del futbol i guardiolista fins a la medul·la la
responsabilitat informativa d'una pàgina amb 4,5
milions d'usuaris al mes. Poca broma.
Els mons virtuals dels diferents videojocs van
captivar de ben petit a Fernàndez: “Quan tenia cinc
anys els meus pares arriben amb la meva primera
consola i durant tota la infància els videojocs eren
el meu regal de Reis i les diferents consoles les meves companyes inseparables”, explica. Només en

l'adolescència se separa una mica del que és, a la
vegada, passió i feina. “Mai m'havia plantejat fer periodisme de videojocs però vaig entrar a Meristation
i vaig anar-hi agafant protagonisme”, explica. El dels
videojocs és un sector més que emergent, que concentra grans empreses i que mou més xifres de negoci que el cinema, a nivell mundial. Cap altra cita
concentra l'atenció de l'E3, el congrés mundial que
es fa anualment a Los Ángeles i on el nostre protagonista ja hi ha estat dos cops, fruint generosament
de l'experiència de, per exemple, jugar a jocs un any
abans que surtin a la venda.
Exerceix de crític de videojocs: “És un sector on
tens molta gent molt pendent, molt d'apassionat i
les webs acaben sent guies de compra i tens una gran
responsabilitat en recomanar”. Per sort seva, “els videojocs són encara passió” i es reserva unes hores,
a la nit, per seguir jugant quan les filles ja dormen.

Amb llibre i tot
El reconeixement de Fernàndez com a patum de referència en el món dels videojocs es va confirmar el febrer
del 2018 amb el seu primer llibre. L'editorial Héroes de
Papel va publicar 'Zelda: detrás de la Leyenda' que
ho repassa tot sobre 'The legend of Zelda', una de les
sagues amb més seguidors en la qual un heroi ha de
salvar un món de fantasia. El títol va ser premiat
com a millor llibre de videojocs
de l'any a Espanya.

APUNTS
Defineix-te: Molt familiar i amb un nen interior que
no vull perdre mai.
Un llibre: 'La sang freda,' de Truman Capote
Un referent: Pep Guardiola
Un viatge: El Japó
Un repte: Poder gaudir al màxim de veure créixer
les meves filles
Un somni: Crear el meu propi videojoc

Tot Perfil Salva Fernàndez 1856.indd 1
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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. 2521
ZONA
EIXAMPLE:

T

Ref. 6225
ZONA CAMÍ
DE LA SERRA:

T

OCASIÓN! PLANTA BAJA CON PATIO
PATIO:
Comunidad reducida, 3 hab. (2 dobl), cocina lacada blanca, baño compl. con ducha, salón
com. 22m2, conservado. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 4522
T
ZONA
ROCABLANCA

PLANTA BAJA REFORMADA, PK Y GARAGE 15M2: Entrada indep., 3 hab. (2 dobl),
baño compl., aseo con ducha, cocina,
patio 25m2, 3 vecinos. (C.E. EN TRÁMITE).

OPORTUNIDAD. PISO CON ASCENSOR:
2 hab. (1 dobl), baño compl. con ducha, cocina roble, salón com., balcón exter., calefacción. Comunidad reducida. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 2522
ZONA
CENTRO:

OPORTUNIDAD! TOTALMENTE REFORMADO: Planta baja con entrada independ. y
garaje priv. 12m2, salón 35m2, cocina integrada, baño con ducha y aseo, 2 hab. dobl, diseño moderno y actual. (C.E. EN TRÁMITE).

129.000€

189.000€
Ref. 1437

R
TU HIPOTECOASAPUEDES!
L 100%

T

Z. RDA.
CERVANTES

170.000€

T

227.000€

PISO REFORMADO
TOTALMENTE EXTERIOR
MUY LUMINOSO.

Con 3 habitaciones (1 doble), un baño completo y aseo,
cocina de diseño moderno con galería anexa, con calefacción, tiene ascensor. (C.E. en Trámite)

229.000€

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

937 965 148
13/2/19 16:42

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

MATARÓ - Parc Central

142.260 €

MATARÓ - Peramàs

169.680 €

ÀTIC DÚPLEX TIPUS LOFT MOLT ASSOLELLAT!

PIS BEN DISTRIBUÏT I AMB LLUM DURANT TOT EL DIA!

34m², 1 habitació, 1 bany, cuina americana, balcó-terrassa de 12m²
amb toldo, terres gres, traster, 2 pl. pàrquing... Tssa 35m² a planta superior , terres gres, portes fusta i tancam. d’alumini!! T 151542

95m², 4 habitac., 1 bany, cuina office, saló-menjador, balcó, calefacció, sòls de terratzo, tancaments d’alumini i portes de fusta.
etc... Ideal per a una família, amb tots els serveis!!! T151533

MATARÓ - Centre

216.586 €

PLANTA BAIXA AMB GRAN TERRASSA DE 60M2!
60m², 2 habit (1 doble amb gran finestral), 1 bany complet amb banyera, cuina office, saló menjador, calefacció, tancaments d’alumini, els
terres són de gres, pl. pàrquing opcional!!! T 151263

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Via Europa

238.349 €

ARGENTONA - Can Raimi

360.570 €

PIS MODERN PERFECTAMENT EQUIPAT I LLUMINÓS!

BONICA CASA AMB GRAN JARDÍ I PISCINA PRIVADA

106m², 3 habit, 2 banys, cuina office, saló-menjador, balcó, calefacció, terres parquet, perfect. comunicat: supermercats, botigues, escoles, portes
fusta i tancaments d’alumini. Excel·lent relació qualitat-preu! T 151538

172m², amb zona exterior 650m². 5 habit (1 suite) + estudi, 3 banys,
1 servei, cuina office, saló-menjador, aa/cc, calefacció, terrassa, llar de
foc, barbacoa, hort, garatge, traster. Vistes espectaculars!!!! T420353

2P CASTELLÀ ( NOVA 2018).indd 2
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A!

al

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

MATARÓ - Centre

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

665 €

APARTAMENT MOBLAT I MOLT BEN SITUAT!
50m2, 1 habit, 1 bany, cuina americ., saló-menjador. Pati 30m². En
carrer principal, amb comerços i serveis. Terres de marbre, calefacció, portes fusta i tanc. d’alumini. Moblat! !! T110547

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Eixample

950 €

PRECIÓS PIS D’OBRA NOVA AMB MOLTA LLUM NATURAL!
60m², 2 habit, 2 banys compl., cuina americ, saló, terres parquet, portes de fusta, persianes elèctriques i tancaments d’alumini. Zona rentadora-secadora. Piscina comunitaria i parquing inclòs!! T110586

2P CASTELLÀ ( NOVA 2018).indd 3

MATARÓ - Cerdanyola

665 €

PIS MOLT LLUMINÓS TOTALMENT EXTERIOR!
78m², 3 habitac, 1 bany, cuina office equipada galeria, saló-menjador, terres gres, calefacció, portes de fusta, tanc. d’alumini, Totalment exterior amb molta llum natural!!! T110684

MATARÓ - Eixample

765 €

PIS CÈNTRIC MOLT ASSOLELLAT I BEN COMUNICAT!
1er pis sense ascensor. 72m², 3 habitac., 1 bany, cuina office, salómenjador, balcó, terres gres, portes de fusta i finestres amb tancaments d’alumini. Immillorable situació!!! T110686

MATARÓ - Escoxador

990 €

PIS LLUMINÓS I MOLT BEN CONSERVAT!
120m², 4 habit. (1 suite) 2 banys (1 amb banyera), cuina office,
galeria, saló menjador, ascensor i pl. pàrquing cotxe i moto. Balcóterrassa, calefacció, aire a condic., terres parquet!! T110188
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