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AQUESTA SETMANA
DESTAQUEM AQUEST
IMMOBLE

PREU EXCEPCIONAL!
Ref. 12633 DOSRIUS/CAN MASSUET:

ATENCIÓ, IMMOBLE SINGULAR!

OCASIÓ REALMENT ESPECIAL!

Ref. 12976 CENTRE- Z. C/ST. BENET: Característiques úniques, finca centenària tipus clàssic.
Apartament 1 dormit Exterioritat i lluminositat,
zona tranquil·la. Indicat joves busquin independència o inversors bona rendibilitat. Saló amb cuina integrada. Bany. En ple Centre. Difícil de trobar.

Ref. 12967 CTRA. MATA/RDA CERVANTES: Pis
molt alt excel·lent imatge, impecable amb ascensor. Distribució quadrada sense espais inútils.
2 dorm. Saló menjador acollidor i assolellat. Cuina independent. Bany perfecte estat. Calefacció.
Preu realment bò!

G

88.650€

T

Bonica casa a 4 vents sobre parc. 900 m2
amb excel · lents vistes clares. 130m2,
terrassa 110m2 i jardí 250m2 a nivell habitatge, espais per a diversos cotxes a l’aire
lliure. Planta pis: dormitori, tssa 110m2
i quart d’aigües. Planta baixa: 3 dormit.
dobles, ampli saló, gran cuina i 2 banys, tot
amb sortida a peu pla al jardí.

E

115.000€

199.000€

OPORTUNITAT PER CARACTERÍSTIQUES!

PIS ALT AMB ASCENSOR!

BONA COMPRA!

Ref. 12960 COSTAT CAMÍ SERRA/RDA. ST. OLEGUER: De les zones més demandades de Mataró. Bon pis 86m2, formidables vistes panoràmiques per la seva posició. Pocs veïns. Presenta un
bon estat conservación.3 dormitoris (abans 4).
De fàcil aparcament. Bona inversió!!!

Ref. 12933 COSTAT PLAÇA. GRANOLLERS:
Pis perfectament orientat. Ideal per reformar al
seu gust i forma. Bona distribució dels seus espais sobre 80 m2. 3 dormitoris (2 dobles). Baño a
reformar. Cuina de bones mesures. Galeria. Ben
situat, en zona activa i comercial.

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

T

139.000€

T

165.000€

T

182.500€

PIS SEMI NOU!

OPORTUNITAT!

DE LES ZONES MÉS DEMANDADES!

Ref. 12734 Z. CENTRE/HAVANA: Edifici amb
ascensor. Superfície 68m2 +4 m2 de traster. Pis
cantoner i totalment exterior, molt lluminós. Saló
menjador de 24 m2. Cuina de faig. Galeria annexa.
2 dormitoris. Bany complet. Ubicat a la demandada zona de Pl. Fivaller a 5 ‘platja.

Ref. 12979 COSTAT SALESIANS: Finca molt
acurada. 125m2, terrasseta i despatx superior. 4
veïns. Interior perfecte. Espais amplis. Gran saló
menjador, cuina d’extraordinàries mesures, llar
de foc. Galeria i balcó exteriors. 4 dorm., 2 banys
(1 suitte). Calefacc. Aparcament Inclòs.

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

T

189.000€

E

199.000€

T

290.000€

VOL SABER QUAN VAL EL SEU PIS?
Valoracions gratuïtes. Truquin’ns sense cap compromís
Li oferim una solució a mida, en 24h.
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Hipotecar-se
sense morir en l’intent
Tots els que han comprat un habitatge sabran que el tràmit hipotecari és tant o més feixuc que la cerca de l’immoble desitjat. T’introduïm uns quants conceptes claus per fer una bona elecció del préstec
que et permetrà comprar la teva futura llar.

Cada banc, un món

Quina quota puc pagar?

No et quedis amb la proposta del teu banc de tota
la vida; pregunta, compara i negocia. La millor hipoteca és la que manté un bon equilibri entre el tipus
d’interès, les vinculacions i les comissions.

Es calcula que la quota de la hipoteca no ha de superar
el 35-40% dels ingressos mensuals de la unitat familiar.

Condicions vinculants
Para atenció! Un interès més baix no té perquè ser
el més beneficiós, perquè de vegades va vinculat a
la contractació de serveis addicionals com l’assegurança de la llar o de vida, targetes de crèdit, plans de
pensions, domiciliació de rebuts… En tots els casos,
valora si la vinculació et beneficia econòmicament.

Comissions
El més recomanable és escollir una hipoteca que no
tingui un cost d’obertura i que en el futur et permeti
amortitzar el deute sense comissions addicionals.

Documentació
Tingues preparats tots els papers acreditatius que et
demanaran els bancs. Alguns dels més importants
són: les últimes nòmines, la vida laboral, el contracte
de feina i la declaració de la renda.

Puc comprar sense estalvis?
Sovint, els bancs valoren més l’estabilitat demostrable al llarg del temps que la quantitat dels ingressos.
A Urbenia estem tramitant hipoteques “100% més
despeses” per a clients amb una bona solvència
econòmica.

Per on començo?
A part de la teva entitat de confiança, quantes més
ofertes puguis demanar i comparar, millor. Si vas de
bòlit, et recomanem que contractis els serveis d’un
professional. Estalviaràs molt de temps i maldecaps
i podràs aconseguir condicions més favorables. El
nostre Departament de Tràmits fa estudis hipotecaris
comparant les ofertes de totes les entitats bancàries.
És un servei sense cap cost inicial; els nostres honoraris depenen de l’èxit de l’operació. Ho fem tant per
a clients que compren un immoble d’Urbenia com
per a clients externs que compren pel seu compte.

Esperem que aquests consells facin més fàcil l’aventura de convertir-te en propietari.
Si tens qualsevol dubte, serà un plaer ajudar-te.
Contingut patrocinat per

93 115 14 11
www.urbenia.es
hipoteca@urbenia.es
Arenys, Barcelona, Mataró, Pineda i Premià
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Davant de tot
Un altre 8M espectacular
Mataró, com la resta de país i bona part del món, va tornar a
viure un 8 de març espectacular, de mobilitzacions massives pel
Dia Internacional de la Dona, de molta beligerància i molt camí
encara per fer en pro de la igualtat i contra tot tipus de discriminació per raó de gènere.
Des del Tot Mataró, en la nostra edició de la setmana passada,
ens vam sumar al 8M amb un número íntegrament femení: tots
els articles informatius tenien les dones de protagonistes i d'autores. Un Tot per visibilitzar la feina, el talent i la qualitat de la dona.

EXPECTACIÓ PEL CARTELL
APLAUDIT: Tot i l'avançament de
dates, l'anunci de la imatge de la
Festa Major segueix sent un moment de màxima atenció social.
Mataró vol Santes sempre.

8M SEGREGAT
CASTIGAT: Costa d'entendre per
què és tant difícil que totes les entitats feministes es posin d'acord en
mobilitzacions unitàries en motiu
del 8M, tant potent com és el Dia.

L’ENQUESTA

Fas vaga i dones suport
al 8M?
37%
Sí, faig vaga.
32,2% Sí, sense fer vaga.
30,8% No.

LA PREGUNTA

T'agrada el cartell de Les
Santes 2019?
VOTA L'ENQUESTA A:

El final de la manifestació feminista, a la Porta Laietana
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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

Les portades

Foto antiga

Ple de coneguts al Forn del Vidre

De fa 25 anys

En aquesta fotografia custodiada a l'Arxiu Nacional de Catalunya
hi apareix bona part de les personalitats més importants de l'època. La recuperem amb motiu dels
80 anys de l'afusellament de Josep
Abril i Argemí.
La foto està presa el 18 de març

de 1933 i retrata la visita del president de la Generalitat Francesc
Macià a la cooperativa del Forn
del Vidre. D’esquerra a dreta hi
apareixen, entre d’altres: Salvador
Cruxent, Antoni Rubí, Carles Pi i
Sunyer, Enric Pérez i Farràs, Joan
Peiró, Francesc Farreras i Duran
i, en primer terme, Josep Abril.

De fa 15 anys
NÚMERO 1618

ANY XXXIII

Del 14 al 20 de març de 2014

www.totmataro.cat
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TENIM UN PROBLEMA
Casas amplia places en el trajecte Mataró-Barcelona però
les queixes dels usuaris són constants i creixents

Totes les edats i nivells

Si t’inscrius abans del 21 de març
(inscripcions posteriors: 80€)

Places limitades
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Vine a informar-te'n!

De fa 5 anys
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Ciutat

núm. 1860 del 15 al 21 de març de 2019

Detingut l'home que hauria violat una menor

Imatge d'arxiu d'un cotxe dels Mossos d'Esquadra

Daniel Ferrer

El presumpte agressor de Mataró ha quedat en llibertat
i amb una ordre d'allunyament de la víctima
Successos: Redacció

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres l'home que havia
estat denunciat per agredir sexualment a una menor. El presumpte
agressor, de Mataró, va ser arrestat
divendres i va passar a disposició
judicial aquest dissabte. Es tracta
d'un home d'entre 30 i 40 anys,
de nacionalitat maliana que ha
quedat en llibertat amb una ordre
d'allunyament de la víctima per la
petició que ha fet la Fiscalia.
La causa continua oberta i l'home està sent investigat per un delicte que s'haurà de concretar si
va ser un abús o una agressió a
menors.
Segons Elcaso.cat, la menor agredida, d'uns 16 anys i d'origen africà, va patir l'agressió el cap de setmana i va anar al metge a principis
de setmana. Durant l'exploració es
va descobrir la presumpta agressió, que els facultatius van posar
en coneixement dels Mossos. La
menor hauria explicat a la consulta que l'agressor és un amic
de la família.

Tot Ciutat Violació.indd 2

Condemna de l'Ajuntament
L'Ajuntament ha manifestat
el seu rebuig i condemna a
aquest fet i a totes les formes de violència de gènere.
Fragment del comunicat de
condemna: “[...] Les agressions
sexuals són una violació dels
drets humans fonamentals i
un atemptat contra la llibertat i la dignitat de les persones. És alhora un delicte i un
greu problema social. [...] Ja
siguin denunciades o silenciades, condemnades per la seva
brutalitat o socialment tolerades, les formes de violència
sexual, les agressions, l'abús i
l'assetjament, són fruit del desig
d'exercir el poder, la dominació
i el control sobre una dona, per
la qual cosa és imprescindible

que les mesures per erradicar el
fenomen incideixin sobre l'arrel:
el patriarcat i la seva expressió
més visible, el masclisme. Per
això, cal posar sobre la taula la
realitat de la violència sexual
amb què convivim. És imprescindible alçar la veu d'alarma,
tant a les institucions com al
carrer, davant les greus conseqüències socials i humanes
que pren la violència masclista.
L’Ajuntament manifesta el seu
suport a la dona agredida i es
posa a la seva disposició i a la
dels serveis implicats en la gestió d’aquesta situació, i expressa
la seva voluntat de treballar
conjuntament amb altres administracions i el teixit associatiu
per erradicar aquesta xacra”.

13/03/2019 16:06
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80 anys de l'afusellament de l'Alcalde Abril
Esquerra Republicana recorda la figura de qui va proclamar la República i ser Alcalde
en dos períodes en l'aniversari rodó del seu assassinat a mans franquistes
Història: Redacció

Josep Abril i Argemí va ser Alcalde
de Mataró i va ser afusellat pel franquisme, poc després de la victòria
feixista a la Guerra Civil i l'entrada
dels Nacionals a Mataró. Aquest

Obertura 1-2 Alcalde Abril.indd 2

dissabte, dia 16 de març, es compleixen amb exactitud 80 anys de
l'assassinat a fusell i la commemoració tindrà sobretot reverberació
en clau del que va ser el seu propi
partit: Esquerra Republicana de
Catalunya. Tres actes, a més de les

"salves d'honor" que ressonaran
dissabte a trenc d'alba a mode recordatori dels trets que van acabar
amb la vida d'Abril, serviran per
tornar a posar sobre la taula una
figura històrica com la de l'Alcalde
Abril, recuperada i reivindicada.

13/03/2019 16:00
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Els actes

Conferència Memòria
i Justícia
Amb Ester Capella,
Consellera de Justícia, i
Juli Cuéllar, Historiador.
Divendres 15 a les 19h a
l'Ateneu Fundació Iluro.
Projecció imatges
Alcalde Abril
Dissabte 16 durant la tarda davant l'Ajuntament.
Documental biogràfic
Alcalde Abril
Diumenge 17 a les 19h
al Foment Mataroní
La reivindicació de l'Alcalde
Abril traspassa lògicament l'àmbit de partit. En els darrers anys es
va aprovar nomenar-lo Fill Adoptiu
de la ciutat, s'ha sol·licitat que sigui
també integrant de la Galeria de
Mataronins Il·lustres, s'ha aprovat
una querella de la ciutat contra
l'Estat pel seu afusellament –de
la que no se'n té més notícia– i
s'ha inaugurat una escultura de
record en plena Riera.
La figura de Josep Abril és, juntament amb la del dirigent anarcosindicalista Joan Peiró, les dues
personalitats principals dels anys
de la República i la Guerra Civil a
la ciutat. Tots dos van ser afusellats
per la mateixa dictadura feixista. La
memòria col·lectiva és necessària.

Obertura 1-2 Alcalde Abril.indd 3

Qui era l'Alcalde Abril?
Josep Abril (Santa Maria de Palautordera 1869 - Barcelona,
1939) va destacar com una persona compromesa políticament
i socialment que va ser empresonat i condemnat a mort per
les seves conviccions i pel fet d’haver ostentat responsabilitats
com a alcalde de Mataró en un context especialment complex
(1931-1939), esdevenint una de les víctimes més destacades de
la repressió franquista de la postguerra a la ciutat. Abril va ser
qui va proclamar la II República a la ciutat.
Abril, que estava afiliat al Partit Federalista Republicà de Pi
i Margall i el 1893 havia estat escollit president del Comitè
Republicano-Democrático Federalista Radical de Mataró, va ser
després un dels fundadors d’ERC a Mataró. Anteriorment havia
estat regidor de l’Ajuntament durant la restauració borbònica i,
durant la Setmana Tràgica a Mataró (1910), va ser l’home clau
que va aconseguir que la revolta no es descontrolés en excés
a la ciutat i que s’apaivagués la violència. El 16 de març de 1939
va ser afusellat al Camp de la Bota com a resultat del consell
de guerra que el règim li havia obert.
L’Ajuntament va nomenar a Josep Abril com a Fill Adoptiu de la
Ciutat a títol pòstum el 16 d’abril de 2012 en un acte institucional. El títol el van recollir les nétes i la besnéta de l’homenatjat.

13/03/2019 16:00

Ciutat

Un moment de l'acte organitzat per ERC en homenatge a Consol Nogueras

Cedida

La primera regidora de Mataró
Amb motiu del 8M, Esquerra Republicana va homenatjar Consol Nogueras,
escollida regidora de l'Ajuntament l'any 1934
Història: Redacció

El passat dimecres dia 6 de març,
la Sala d’Actes de Can Palauet
va acollir l’homenatge a Consol
Nogueras i Seda, la primera regidora escollida democràticament
a Mataró. Nogueras justament va

Obertura 3-4 Nogueras.indd 2

ser una de les quatre primeres regidores de Catalunya, escollides
totes elles l’any 1934.
En aquest homenatge es va presentar l'opuscle biogràfic escrit per
la historiadora Margarida Colomer,
i editat per la Fundació Irla.
A l’acte hi va intervenir Anna

Salicrú, Presidenta de la Secció
Local d’Esquerra Republicana
Mataró, on va exposar el deure
“com a republicanes” de “recordar la memòria de les qui ens va
precedir, i encara ens queda molta feina per fer per arribar a una
plena igualtat”.

13/03/2019 16:03
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Serà Mataronina Il·lustra
En aquest sentit, Salicrú va explicar que fa un any Esquerra
Republicana va proposar canviar el nom de Sala de Regidors a
Sala Consol Nogueras. Malgrat
que no es va aprovar el prec, serà
la primera mataronina present a
la Galeria de Mataronins Il·lustres.
La glossa de Nogueras
Margarida Colomer va exposar el
seu estudi sobre Consol Nogueras,
fent una aproximació a la seva persona i com va viure la seva lluita:
Des que va arribar a Mataró des
d’Argentona, la seva adhesió als
moviments socials i feministes,
l’elecció com a regidora i tota la
seva gran tasca a la rereguarda durant la Guerra Civil, i finalment el
seu dur i llarg exili, on va restar en
unes duríssimes condicions i sense
veure gran part de la seva família.
Una feminista als anys 30
Colomer va fer especial menció a les reivindicacions feministes de Nogueras, entre d’altres un manifest que va escriure
per animar a les dones a combatre el feixisme, que considera totalment vigent avui en dia.

Obertura 3-4 Nogueras.indd 3

Per cloure la seva exposició, la historiadora va reivindicar la figura de Consol Nogueras. “A l’exili
van marxar els governs legítims,
i també moltes dones lluitadores i
exemplars. Van voler silenciar-les,
però avui la lluita continua. El millor homenatge que podem fer a la
Consol, i a totes les persones que
van patir el franquisme, és lluitar
pels Drets de les Dones i per la
llibertat del nostre país”, va dir.

Finalment va intervenir Jacques
Carbonell, nét de Consol Nogueras,
agraint en nom de la família l’homenatge, especialment pels fets
anteriors a l’exili: “És el reconeixement a una gran dona que va
viure un moment històric crucial. És un testimoni que hauria de
fer reflexionar per acabar finalment amb el feixisme que avui
torna amb força al món: Trump,
Bolsonaro, Le Pen....”.

13/03/2019 16:03
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Tres joves detinguts al Polígon
del Pla d'en Boet per robatoris

Condemnat el
coordinador de Vox
al Maresme

Els robatoris es van produir mentre les víctimes feien
el recorregut que va de les discoteques a l'estació

Ha estat detingut per
accedir a dades mèdiques

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte tres joves de 16, 20 i
21 anys per dos robatoris violents
a menors d'edat a la zona d'oci
nocturn situada al Pla d'en Boet
de Mataró.
Els fets van passar al voltant de
les sis del matí, quan les víctimes
feien el recorregut habitual que
repeteixen molts joves les nits del
cap de setmana: el que va des de
les discoteques que hi ha a la zona
d'oci nocturn del Pla d'en Boet
fins a l'estació de tren de Rodalies
de Mataró.

Detalls d'un dels robatoris
En el trajecte, els tres lladres els van
intimidar per robar-los els telèfons
i, davant la negativa dels menors
a entregar-los els objectes personals, aquests van respondre amb
cops de puny.
Finalment, els assaltants es van
endur un telèfon mòbil i una cadena d'or i, segons els denunciants, tot seguit van fugir corrents.

Poca estona després, però, els
Mossos d'Esquadra que formen
part del dispositiu preventiu de
la zona d'oci nocturn del Pla d'en
Boet els van poder detenir.

Tres detinguts
Segons ha transcendit, l'assaltant
menor d'edat va passar a disposició de la fiscalia de menors, i els
altres dos detinguts han quedat en
llibertat amb càrrecs després de
passar a disposició judicial. | Red.

3
L'operació va acabar amb
tres detinguts, un d'ells
menor. Aquest va passar
a disposició de la fiscalia de menors i els altres
dos van quedar en llibertat amb càrrecs després
de passar a disposició
judicial

El Polígon del Pla d'en Boet, on van passar els fets

Tot Ciutat Robatoris + Vox.indd 2

Arxiu

L'Hospital de Mataró, on treballa José
María Pérez Garrido

Un jutge ha suspès de sou i feina José María Pérez Garrido, treballador de l'Hospital de Mataró
i coordinador de Vox al Maresme.
En concret, la suspensió de sou i
feina és per un període de 45 dies, i
el motiu, per haver accedit a dades
mèdiques confidencials de l'hospital en el qual treballa.
Segons informa el diari digital
Crónica Global, José María Pérez
Garrido va atendre al centre hospitalari mataroní a una persona
que coneixia i va accedir a una
base de dades a la qual no tenia
autorització.
Davant d'aquest fet, el pacient
va denunciar al treballador, a qui
l'Hospital de Mataró va obrir un
expedient disciplinari. Com que
el coordinador de Vox no hi estava d'acord, va portar els fets al
jutjat social.
Segons explica el portal Crónica
Global, durant el judici, que va
tenir lloc el 20 de febrer passat,
l'acusació i l'investigat van arribar a un pacte per tal d'evitar que
l'assumpte arribes a la Fiscalia.
Concretament, van acordar precisament retirar temporalment
l'acusat del seu lloc de feina per
haver vulnerat la llei orgànica de
Protecció de Dades. | Redacció
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Factura online.
Continua sent una factura,
però no per al planeta.
Cada vegada que un client diu no al paper,
fem una aportació al Fons Solidari
de Rehabilitació Energètica.

naturgy.cat
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Bricolatge
Canviar casa teva
és a les teves mans
Les noves eines, tutorials i materials
posen el bricolatge totalment a l'abast
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La paraula bricolatge manté la seva semàntica
intacta però ha perdut aquella distinció que semblava fer-la inaccessible a bona part de la població.
Bona mostra n'és la bona salut del sector i el comerç
d'aquest segment i la pluralitat de clients que tenen.
Els avenços han permès, si es pot dir així, universalitzar la capacitat de canviar, reparar o instal·lar
–en operacions menudes, això sí– pel nostre propi
compte a casa nostra. Bona part de la raó d'aquest
bon moment del bricolatge es deu a la millora de les
eines, als progressos amb el material i a la popularització via xarxes socials de tutorials que semblen
posar fàcil allò que semblava inabastable.
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T. 937 416 030

Més de 3.000m2 en decoració

No facis la feina
dues vegades!!
Tria les millors
marques als
millors preus!!

Via Europa, 202 - 218, Mataró
Pàrquing Gratuït
Horari: de 9 a 21h
També a Badalona:
Passeig de la Salut, 88
T 933 881 236

29’ 90€ 49’ 90€
IVA inclòs
15 litres

IVA inclòs
15 litres

2’ 25€

38’ 90€/unitat

/m2

IVA inclòs
4 litres, tots els colors!

A
NOVA COL·LECCIÓ PRIMAVER
de roba de la llar de les
millors marques

Moqueta firal,
Moqueta vermella
per a celebracions

des de

4’

95€

Gespa
Ample 2, 3 i 4m
Tall a mida

IVA inclòs

Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!

Com posar un mirall al bany
Tots els passos per instal·lar-lo al lavabo, on un bon mirall pot aportar
molta lluminositat i sensació de més espai
Als grans establiments de bricolatge es poden adquirir miralls a preus bastant assequibles, tot i que
no hi ha tanta varietat com a les botigues de decoració o en les especialitzades en banys.
Per col·locar un mirall al bany necessitareu les
següents eines: un trepant, un tornavís, un nivell i
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un metre. Amb el metre mesureu l’altura a la qual
voleu col·locar el mirall. Podeu agafar aquesta mida
respecte al terra o el sostre. Marqueu a la paret els
punts de suport del mirall fent servir el nivell perquè quedi ben recte. Feu els forats amb el trepant
utilitzant la broca més adequada segons el tac que
col·locareu a la paret.
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Renovar el bany
El bany, en certs moments del dia, és una de les
habitacions més sol·licitades, per això caldrà
preveure l’espai suficient perquè el puguin ocupar
dues persones a la vegada. Per aconseguir-ho pot
ser convenient instal·lar-hi un rentamans doble, així
com un mirall ample i llocs d’emmagatzematge
(prestatges, calaixos, tovallolers, un armari petit) i
l’espai necessari per mantenir els objectes ordenats.
La varietat d’accessoris i mobles per al bany pel
que fa a materials i dissenys és ben àmplia, per
la qual cosa podreu trobar els que s’adaptin a
l’estil del vostre bany.

Sobretot: apagar el comptador!
Si el mirall té llum, haureu de connectar els cables
a la presa de corrent utilitzant el tornavís i una regleta (la presa quedarà amagada darrere del mirall).
És important tancar el llum del comptador general
per evitar accidents.
Per acabar, pengeu el mirall en els punts de penjament. Si el mirall no té incorporat un prestatge,
podreu col·locar-lo a sota del mirall fixant-lo a la
paret amb uns suports per a prestatges.
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Per renovar l’aspecte del bany, podeu centrar-vos
en el plat de dutxa o banyera, que són elements
que tenen bastant de protagonisme en aquest
espai. Podeu renovar la cortina o la mampara,
ja que existeixen moltes variants de cortines de
bany (simples, elegants, llises, estampades, de
diverses textures, acabats i colors), així com de
mampares, en diferents models, sistemes d’obertura (porta corredissa o porta batent) materials
(vidre translúcid i policarbonat) i dissenys que
permeten donar un estil nou al vostre bany.
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Bricolatge

Com hem de tenir la
caixa d'eines?
A casa acostumem a tenir claus, cargols,
tacs, i algunes eines per fer algunes tasques de bricolatge, però no sempre ho
tenim a mà ni ben organitzat quan ho necessitem, cosa que agilitzaria les nostres
tasques domèstiques

I és que quan estem ficats en un arranjament a casa
i no trobem junts tots els utensilis que requerim se’ns
pot fer una autèntica muntanya i podem perdre molt
de temps buscant-los per tots els racons de casa.

d’eines us pugui semblar cara, penseu que a llarg
termini traureu molt de benefici d’aquesta inversió.

Per evitar tots aquests inconvenients necessitem
disposar d’una bona caixa que compti amb l’espai
suficient per poder-hi encabir ordenadament totes les
eines i utensilis que tenim a casa o que necessitem.

Martell: És una eina fonamental que ha d’estar en

Per això podeu utilitzar una caixa de cartró qualsevol o un pot de vidre. Tot i que el més útil i pràctic
és comptar amb una autèntica caixa d’eines. A les
botigues de bricolatge podeu trobar caixes de tot
tipus de mides i de diversos materials, com plàstic,
fusta, metall; així com en forma de maletí, de cartera, de bossa... Encara que la compra d’una caixa

Què ha de tenir la nostra caixa d'eines?

tota llar. N'has de tenir més d’un. Un més petit per
a les tasques més bàsiques i un altre –a ser possible
d’orelles– que ens permet clavar però també retirar els claus.
Tornavisos: Pots optar per un joc complet de

tornavisos o multi eines amb caps intercanviables amb diferents puntes que puguin adaptar-se als diferents tipus i mides de cargols.
És important tenir-ne com a mínim dos: un pla i un
altre d’estrella.

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
Des de 0,32€/día

info@egraupera.com
www.egraupera.com
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Contracte Complet
Des de 0,44€/día

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

Contracte Benvinguda
Des de 0,42€/día

Som la teva solució!
www.egraupera.com/confia-en-graupera
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Alicates: Aquesta eina facilita l’agafada de gairebé
qualsevol cosa, de manera que un de mida mitjana
no pot faltar a la teva caixa d’eines. A més de per tallar cables, filferros i varetes metàl·liques, serveixen
per subjectar i fixar objectes.
Pelacables: També és important disposar d’un ali-

Espàtula: Servirà per aplicar pastes i eliminar paper

pintat, pintura, etc.
Cúter: Pràctic per tallar diversos tipus de materials.
Llima-raspa: És convenient tenir una amb un cant
arrodonit per a polir o llimar vores.

cate pelacables per a les tasques d’electricitat.
Cinta mètrica: Aquesta eina és essencial, ja que tenir
Clau anglesa: Imprescindible per a manipular fe-

melles. Millor si en tenim dos de mida diferent –una
petita i una més gran– ja que en treballs de lampisteria podríem necessitar-les. També podem tenir
una clau ajustable.
Tenalla: Són útils per extreure o subjectar claus i

tallar filferros i objectes de metalls tous.
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les mesures exactes és de gran importància en tota
reparació que facis a la teva llar, el de tres metres
de llarg és l’ideal.
Nivell de bombolla: Ajudarà a assegurar-te que

els quadres, les barres de les cortines, prestatges i
tot allò que necessiti anar subjecte a la paret estigui
recte i ben equilibrat.
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Bricolatge

Tipus de pistoles
de claus
Una pistola de claus automàtica és molt
útil en bona part de treballs de bricolatge,
ja que permet estalviar molt de temps
Encara que per aprofitar al màxim aquesta eina,
heu de tenir en compte algunes coses bàsiques. Per
exemple, quin tipus de pistola de claus necessiteu.
• En qualsevol centre especialitzat en bricolatge trobareu diferents tipus de clavadores automàtiques
per escollir. Una d’aquestes és la clavadora sense ﬁls
que funciona amb gas i és perfecta per a llocs elevats.

• En qualsevol botiga trobareu també la clavadora
elèctrica Brad que acostuma a ser la més econò-

• Mentre que la clavadora pneumàtica d’acabat funciona amb un compressor i una màniga que transmet
aire a la pistola. Aquesta eina és bastant lleugera.

mica de totes. És una eina molt recomanable per a
una gran varietat de treballs de bricolatge i perfecta
per a tasques esporàdiques.

• Un altre tipus de clavadora és l’angular d’acabats,
que és molt útil per a les superfícies amb corbes. Els
claus que utilitza aquesta eina són una mica més
gruixuts que els d’altres pistoles.

Qualsevol d’aquestes eines les trobareu en comerços
de bricolatge, així que apropeu-vos a la vostra botiga
més propera i pregunteu per la que millor s’adapta
a les vostres necessitats.

TOT BRICOLATGE 1860.indd 8

13/03/2019 15:49

Dissenyem i reformem la casa dels teus somnis
Tindràs la màxima comoditat i imatge

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

No descuidis la
seguretat!
Hem començat dient que el bricolatge és a l'abast
de tothom i que les màquines, els materials i els
seus aplicatius són cada dia millors. Sí, però és
important no confiar-se i prioritzar sempre les
mesures de seguretat.
Als mateixos tutorials d'internet, si més no la
majoria, es fa per sort incidència en bona part
d'aquestes mesures de seguretat a les que
sempre caldrà afegir-hi el sentit comú com ara
abaixar els diferencials si treballem amb cablejat elèctric o protegir-nos ulls, orelles o aparel
respiratori si l'operació a realitzar¡ ho requereix.
Guants, protectors, terminis entre les diferents
operacions. No ho minimitzem: el bricolatge ha
de ser segur.
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Reformes
A mi, que
m'ho facin
Les operacions més complicades, per
aquelles que necessitem professionals,
són les que ens poden fer més mandra
però també, aquelles amb les que casa
nostra millorarà més.

Tot reformes 1860.indd 2

13/03/2019 16:41

Sin título-1 1

2/10/18 10:15

El març, el millor moment per fer reformes
Abans de Setmana Santa, quan tothom vol iniciar la temporada vacacional, repunten
les intervencions en primeres i segones residències
Deixats enrere els mesos de més fred i les festes
nadalenques, el mes de març és un dels mesos de
més feina per als professionals que s’encarreguen de
reformes parcials o integrals. La raó és doble: d’una
banda, molts clients aprofiten que han acabat les festes per fer reformes integrals que poden allargar-se
uns mesos (i que volen tenir acabades per l’estiu) i,
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per l’altre, molts usuaris veuen la proximitat del bon
temps i s’animen a fer petites reformes estètiques
al jardí o als espais exteriors.
De fet, els experts apunten que tant la primavera com la tardor són estacions idònies per a realitzar reformes. De fet, els experts asseguren que les

13/03/2019 16:42

També per preu
Tot i que el preu de les reformes ve dictaminat
per variables que depenen del material, les hores
de feina i la naturalesa de la intervenció, fugir
de la temporada més alta de reformes i de les
"presses" per acabar a punt l'obra ens ho pot
facilitar econòmicament.

setmanes prèvies a setmana santa són unes de les
més actives de l’any. Perquè? “El client comença a
ser conscient de l’arribada del bon temps, la majoria s’ha recuperat econòmicament de les festes i per
molts és el moment de fer aquells petits retocs que
necessita la llar”, afirmen els professionals.
A més, es ve de l’hivern, que és el moment en el
qual han sortit totes les possibles humitats, la majoria de dies són laborables i, si es volen fer reformes al jardí, és el moment de plantar moltes de les
plantes que s’hi voldran col·locar.
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Què es recomana?
En especial, es recomana fer els temes de pintura
general, alicatats, conduccions de calefacció o
gas i instal·lacions elèctriques.
Segurament per aquest motiu, el problema més
gran que es poden trobar els qui vulguin fer reformes durant aquestes dates és, segons expliquen
els experts, trobar professionals disponibles.
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Reformes

Passos a seguir
abans d’una reforma
integral
Abans d’embarcar-se en una reforma integral, cal definir alguns punts essencials
Encara que una reforma pugui semblar molt senzilla a primera vista, és recomanable no precipitar-se
i informar-se bé abans de començar una reforma
integral de la llar. Si el que es busca és fer una reforma de caràcter integral en el nostre habitatge, cal
no oblidar seguir aquestes pautes:
Tenir clares les necessitats. És important men-

talitzar-nos que qui fa la vida en l’habitatge som
nosaltres, i no els nostres pares, amics i coneguts.
Abans de contactar amb ningú, cal tenir definit i
anotat el que volem. Un cop fet això, l’arquitecte o
decorador triat serà qui s’encarregui de trobar les
solucions que més ens convinguin.

sap si el pressupost arribarà per a totes les obres.
El millor és utilitzar un calculador de reformes gratuït per tal de saber el preu al moment.
Cercar un professional. Hi ha moltes vies per po-

der-hi contactar. Parleu amb ells, informeu-vos dels
serveis que ofereixen i reviseu algun treball que hagin realitzat.
Comparar pressupostos. Reviseu tota la documen-

Esbossar una nova distribució. Quan tinguem clar

què és el que es necessita, cal buscar una nova distribució dels espais. Per a això podem ajudar-nos
d’alguns esbossos, o fer servir aplicacions gratuïtes
a Internet amb les quals configurar a grans trets la
reforma.
Calcular les despeses de l’obra. No és aconsellable contactar amb professionals quan encara no se
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tació i comproveu que els pressupostos lliurats estiguin pressupostant el mateix, per poder comparar
tots els professionals en les mateixes condicions.
Signar un contracte d’obra. Aquest document

garanteix la qualitat dels treballs i els materials i
estableix un termini d’acabament de les obres. Així
es pot tenir més tranquil·litat durant el desenvolupament i execució de la reforma.
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Permisos i llicències. Abans de

començar les obres hem d’obtenir
tots els permisos i llicències que
siguin necessaris. L’empresa que
contractem ha d’ajudar a gestionar-los, i per això és imprescindible triar un bon professional, ja
que ens podrà informar i ajudar a
realitzar aquests tràmits.
Participar en el desenvolupament de les obres és aconsellable. Hem de ser part activa de

la reforma. Encara que tinguem
al nostre costat un bon professional hem d’estar pendents de
com es va desenvolupant l’obra
a mesura que va avançant.
De vegades, a mesura que es va
construint pot no agradar algun
aspecte del resultat, i és bo que
siguem allà per expressar el que
no ens agrada o convenç abans
que estigui acabat el treball.
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Paper pintat atrevit
El paper pintat està cada vegada més de moda.
Hi ha infinitat de bonics dissenys per a tots els
gustos. Però pocs s’atreveixen amb els estampats
més atrevits o els colors més intensos, per por
de crear ambients excessius. I és que, a l’hora
de decorar amb papers pintats atrevits, val més
ser curós amb la seva utilització.

Destineu el paper a una sola paret o, com a molt,
a dues, i combineu-lo amb la resta de les superfícies
pintades en algun color que aparegui a l’estampat.
Repunt

Si el paper és cridaner per la seva textura o la seva
brillantor, podeu ser més generosos en el seu ús.
Quedarà perfecte, per exemple, com a part d’una
paret on la zona superior estigui revestida per un
sòcol o fris de làmines en blanc.
Quant als mobles, si teniu dubtes sobre com combinar-los penseu que hi ha dos acabats que sempre
funcionen: el blanc i la fusta, sobretot la clara.
Aneu amb compte amb les tapisseries: col·locar-les
a joc amb el paper pot crear un efecte molt barroc,
i escollir models amb estampats diferents és molt
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Els professionals del
paper pintat estan
veient un repunt de
feina
arriscat. El millor és utilitzar teles llises, o com a
molt, a ratlles.
El paper pintat no només es pot utilitzar per a les
parets. Una enginyosa forma de crear ambients plens
d’encant és folrar els interiors d’alguns mobles, com
vitrines o prestatgeries.
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Reformes

Consells per
reformar la casa
Idees sobre finestres, il·luminació o
parets per poder mudar l'aspecte de
casa nostra

Canviar l’aspecte de les parets: Algunes de les

parets dels habitatges antics tenen un estucat o
gotejat. Treure’ls és un dels treballs més costosos i
difícils en la reforma d’una llar, tot i que serà més
fàcil si la gota està posada al tremp. Però si es creu
convenient utilitzar paper de vidre, picar o rascar
la paret per eliminar-los, possiblement resulti molt
millor tapar el gotejat aplicant-hi a sobre dues capes d’una pasta especial amb una llana per deixar
les parets llises i com noves.
Renovar les finestres: Si les finestres són de fusta,
caldrà aplicar-hi un tractament i un manteniment
periòdicament, però si us decidiu per canviar-les per
unes de noves, podeu escollir entre les d’alumini o
les de PVC. El PVC és un material que dóna millors
resultats pel que fa a l’aïllament i a la durabilitat,
però és una mica més car que l’alumini.
Instal·lar llums halògens: Instal·lar focus halògens ofereix una millora en la il·luminació
a més de crear un ambient molt més decoratiu.
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Són molt fàcils d’instal·lar i molts d’aquests permeten orientar el focus de llum. Podeu trobar diferents
lots d’halògens que consten d’un transformador, un
focus i un embellidor, encara que també es poden
trobar halògens que van directament al llum sense
necessitat de transformador. Per instal·lar-los on hi
hagi un punt de llum només caldrà fer un forat del
diàmetre del focus amb una serra de corona installada al trepant i connectar-hi els cables.
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

TAXI A GIBRALTAR

ESCAPE ROOM

EL GORDO Y EL FLACO
(STAN & OLLIE)

Tres personatges emprenen una
aventura de bojos. I és que necessiten desesperadament que sigui certa
la informació que en un túnel secret i
amagat de Gibraltar hi ha un autèntic
carregament d'or.
Direcció: Alejo Flah
Intèrprets: Dani Rovira, Joaquín
Furriel, Ingrid García Jonsson.
96 min

La moda de les Escape Room agafa aquí
tocs dramàtics. Sis desconeguts són a
una habitació tancats i, si no en surten,
això els costarà la vida. Hauran de tirar
d'enginy i fintar la desesperació per
sortir-ne. I fer-ho sans i estalvis.
Direcció: Adam Robitel
Intèrprets: Taylor Russell, Deborah Ann
Woll, Logan Miller, Tyler Labine.
99 min

El biopic de dues llegendes. Stan i Ollie
inicien la seva gira de comiat ja que
sembla que ha passat la seva millor
èpocs. Acompanyats per les seves dones
reconnecten amb el públic i triomfen
allà on van en aquest tour.
Direcció: Jon S. Baird
Intèrprets: John C. Reilly, Steve Coogan, Bentley Kalu, Nina Arianda.
97 min

BEAUTIFUL BOY:
SIEMPRE SERÁS MI HIJO

EL NIÑO QUE PUDO SER REY

MIRAI, MI HERMANA PEQUEÑA

Crònica sobre l'addicció a la metanfetamina i de l'intent de recuperar-se i sortir
del món de les drogues a través dels
ulls d'un pare que veu com el seu fill
lluita contra la malaltia de la drogodependència.
Direcció: Felix Van Groeningen
Intèrprets: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan.
111 min

L'Alex és un nen anglès de 12 anys que
descobreix la mítica espasa Excalibur.
Ara té l'arma més poderosa de la història però és que a més haurà de passar
a l'acció, utilitzant-la, per repelir l'atac
d'una malvada medieval: la Morgana.
Direcció: Joe Cornish
Intèrprets: Louis Serkis, Dean Chaumoo,
Tom Taylor, Rhianna Dorris.
101 min

En Kun és un nen mimat i consentit de
només quatre anys al que els seus pares deixen de fer cas quan neix la seva
germana. Comença a viure situacions
peculiars i estranyes que fan que la
versió adolescent de la seva pròpia germana viatgi des del futur per ajudar-lo.
Direcció: Mamoru Hosoda
Intèrprets: (Animació).
100 min

Tot Cinemes 1860.indd 3
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Cinemes

Les
estrenes
de Cinemes
la setmana
Els Horaris
dels

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

Cinesa Mataró Parc

Ocine Arenys

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

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Mirai, mi hermana pequeña

El niño que pudo ser rey

El niño que pudo ser rey
Escape room
Taxi a Gibraltar
Capitana Marvel

Capitana Marvel 16:00 17:00 17:45 19:30 20:15 21:30 22:40
[dv.+dl.-dj.] 22:20

[exc. dt.] 20:45

[dt. VOSE] 20:45

[exc. dj.] 19:00

[exc. dt.] 22:15

16:00 18:10 20:25 22:40

Corgi, las mascotas de la reina

16:00 19:15

70 Binladens

[dj.] 19:05

12:15 16:00 18:15
22:40 00:50

Cómo entrenar a tu dragón 3
[dv.-dg.] 15:50 17:00

Alita, ángel de combate

[dl.-dj.] 15:50

La lego película 2
Green Book
Astérix, el secreto de la poción...

20:40

Cómo entrenar a tu dragón 3

16:00 17:00 18:25 20:30
[dv.+dl.-dj.] 18:10 20:15

Una cuestión de género

12:15 18:05 20:20
[exc. dj.] 19:20
12:00 21:40 00:15
[dl.-dj.] 16:30

Cinema Foment

[exc. dv.+dc.] 20:30
12:15 15:50

22:40

Alita, ángel de combate
Green Book

Perdiendo el Este 16:00 20:15 22:40 00:45 [exc. ds.-dg.] 18:00
Feliz día de la muerte 2 22:45 01:00

4 latas

[dt. VOSE] 22:15

Corgi, las mascotas de la reina

Tot Cinemes 1860.indd 4

Mula

[dv.+dl.-dj.] 17:45 19:30

16:30 00:45

Giselle. English ballet

16:00 18:15 20:25
16:00 18:00 20:30 22:30

12:10 16:20 19:00 21:40 00:40

12:15 16:00 18:05 20:10 22:20 00:30

Bohemian Rhapsody

Escape room

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

12:00 12:30 16:15 17:00 18:00 19:00 20:00

22:00 23:30 00:15
[VOSE] 12:20

Mula

18:15
[dv.+dc.] 20:00

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

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

El vicio del poder

18:00 (17 i 18 març)

Un asunto de familia

20:30 (17 i 18 març)

Viaje al cuarto de una madre

20:15 (21 març)(VOSE)

16:05 18:45 21:30 00:15
12:15
21:30 00:20
[dj.] 19:00

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

Cambio de reinas

20:00 (16 març)

16:30 19:00 (17 març)
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núm. 1860 del 15 al 21 de març de 2019

Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
De quina coneguda actriu va fer
de doble Ingrid García-Jonsson?

entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema

Ànima en pena

Resposta del núm. 1858
"Dotze"

Crítica de 'Destroyer: Una mujer herida' de K. Kusama
La dona destruïda del títol fa
referència a una policia de Los
Angeles, Erin Bell (Nicole Kidman),
una dona que arrossega un passat
traumàtic després d'infiltrar-se
amb un altre company policia,
Chris (Sebastian Stan), en una banda de perillosos atracadors. Quan
sembla que el líder d'aquesta banda criminal entra de nou en escena
al cap dels anys, la detectiu Bell és
presa d'una obstinació cega per
intentar caçar el psicòpata cap,
Silas (Toby Kebbell), el responsable últim del seu particular infern.
Erin Bell és una dissortada criatura moguda per una set de venjança anul·ladora, equiparable en
un altre registre a la vindicativa

Tot Cinemes 1860.indd 5

protagonista de 'Tres anuncios en las afueras' (2017, Martin
McDonagh), una espècie de justiciera aconduïda a la seva autodestrucció. Aquest film purgatorial
sobre un animal ferit conté una
molt bona interpretació a càrrec de
Nicole Kidman, amb un esplèndid
treball de maquillatge que li deixa
un rostre embotat, amb uns ulls
clars de mirada buida i perduda.
Una màscara que, a estones, la fa
irreconeixible, però per on sempre esbufega la pena i traspua el
ressentiment.
Tot i que el paper preeminent
de la màscara per damunt de l'actriu acaba generant alhora alguns
dubtes. | Joan Millaret-AMIC

Guanyadors:
• Virginia Azcona Pereda
• Gaspar Nierga Verges

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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GUANYEN EL
'DUEL EN EL CIM'

foto: jgn

El CE Mataró supera el colíder al Turó de la Peira
i dona un pas molt important per assolir l'ascens a 1a Catalana

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

Opinió

Cugat
ÀlexComas
Gomà
periodistaP

Més que un dia, més que la quota
L'esport té camp per córrer en clau d'igualtat de gènere

Agenda
CASA

WATERPOLO Div. Honor Masc.
QUADIS CN MATARÓ - CANOE

S'ha de ser un perfecte outsider de
la més mínima condició de membre
de la comunitat per no sentir-se
interpel·lat pel 8M. Formem part
d'una societat amb desigualtats,
biaixos, graons, segregacions, diferències, discriminacions i violències
sempre en la mateix clau. Per tot. I
és normal que l'impacte d'aquest dia
que no fa pas tant tenia una incidència limitada i ara agafa cos de vaga
bel·ligerant i lluitadora tingui vocació de canvi, greuges històrics i la
paciència esgotada. A nivell esportiu
i mediàtic, al país de la sacralització futbolística, tothom va sortir a
aplaudir que l'Atheltic Club omplís
a vessar el nou San Mamés per
un partit de futbol femení. També
diumenge passat l'Estudiantes feia
el mateix al gegant Wizink Center
madrileny amb el bàsquet femení.
També al voltant del 8M hem vist
iniciatives com les dues Copes en
paral·lel a l'hoquei patins o l'anunci
de canvi de format de la lliga femenina de futbol per adequar-la als
estàndards de la masculina.

El Personatge

Veurem en què queda. Podria
semblar que s'està anant pel bon
camí però cal ser persones exigents
i no deixar-nos congratular amb el
gest fàcil. Els esports no tenen gènere, el tenen els equips i les competicions i per tant ha de "pesar" tant
una cosa com l'altra. Hi ha molt
camí per córrer a l'hora de deixar
de considerar l'esport femení com
esport menor. Hi ha molta contracultura per fer.
A can Tot Esport sempre tractem
per igual els equips locals per disciplina o gènere al que responguin. En
l'ADN d'aquest suplement esportiu
hi ha la universalitat de l'esport i
en l'acció setmanal de seguiment
esportiu es procura en aquest sentit.
Que divendres passat els diaris esportius incorporessin colors lilosos
a la portada però en aquestes seguissin sense aparèixer dones és indicatiu de la trampa del "Dia de" que
periòdicament posa sobre la taula
una problemàtica i l'endemà l'esborra. I no ha de poder ser: no hem de
deixar que sigui.

KIQUE AMADOR
jugador ce mataró

Dissabte 16 | 12:45 h | Complex Joan Serra

WATERPOLO Div. Honor Fem.
LA SIRENA CNM - MOSCARDÓ

Dissabte 16 | 14:30 h | Complex Joan Serra

BÀSQUET Lliga EBA
AE BOET - CASTELLBISBAL
Dissabte 16 | 18:30 h |Pav. Eusebi Millan
UE MATARÓ - CORNELLÀ
Diumenge 17 | 18 h | Palau Mora

BÀSQUET Lliga Femenina 2
ADVISORIA BOET - AZKOITIA

Dissabte 16 | 20:30 h |Pav. Eusebi Millan

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - VALLDOREIX

Diumenge 17 | 17 h | Mpal. Centenari

FUTBOL 3a Catalana
PLA D'EN BOET - MATARONESA

Dissabte 16 | 17 h | Mpal. Pla d'en Boet

FUTBOL SALA 2a Divisió B

FUTSAL ALIANÇA - MANRESA
Diumenge 17 | 12:30 h | Teresa M. Roca

RUGBY 1a Catalana
RC MATARÓ - CN POBLE NOU B

Dissabte 16 | 19:30 h | Mpal. Camí del Mig

HOQUEI PATINS Nac. Cat. Fem.
CH MATARÓ - VILASSAR

Dissabte 16 | 20 h | Pav. Jaume Parera

FORA

HANDBOL 1a Estatal Mas.
ESPLUGUES - JH MATARÓ

Dissabte 16 | 18:15 h | Pav. Les Moreres

HANDBOL Plata Femenina
LA ROCA - JH MATARÓ
Dissabte 16 | 18 h | Pav. La Roca

HOQUEI PATINS OK Lliga Plata
VILANOVA - CH MATARÓ

Dissabte 16 | 20:30 h | Pav. Vilanova

Staffel
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FUTBOL

2a CATALANA
Mataró líder en solitari

Guanyen el "duel en el cim" del
Turó de la Peira

24a jornada (9/10 març)
Sarrià - Montcada.................................. 2-0
Singuerlín - Mollet ................................ 0-3
Pubilla Casa - Llefià................................ 2-1
Europa B - Parc ....................................... 2-1
Valldoreix - Besós BV ............................3-2
Molletense - Canyelles ......................... 1-2
Young Talent - SANT POL .....................3-1
Sant Andreu Atlètic - PREMIÀ MAR .. 2-1
Turó Peira - CE MATARÓ ......................1-3

Classificació

CE MATARÓ 57; Turó Peira 54; Mollet
44; Montcada 43, Sarrià 36; Llefià 35;
PREMIÀ i Valldoreix 34; Molletense
i Europa B 33; Canyelles 32; Parc 29;
Young Talent 25, Singuerlín 23; Sant
Andreu At. 22, SANT POL i Besós BV 21;
Pubilla Casas 20.

Visita del Valldoreix
Aquest diumenge dia 17 (17 hores) el CE
Mataró torna al Municipal del Centenari
per rebre un rival inèdit aquí i al qual es
va derrotar a la 1a volta per 1-3. Està clar
que després del triomf del diumenge
passat ara no es poden cedir punts a
casa. I més tenint en compte que el Turó
Peira juga al camp del Mollet.

LLIGA NAC. Juvenil
Empat a Terrassa
L'equip groc-i-negre va empatar sense
gols al camp d'un rival directe com és el
Jàbac Terrassa. El Mataró continua 5è a 4
punts dels egarencs. Dissabte a les 16:30
reben el Girona B.

1a CATALANA Fem.
Quarta derrota seguida
El CE Mataró va patir la quarta derrota
seguida enfront del Júpiter, 4t classificat, per 1-3. L'equip groc-i-negre que és
10è visita el diumenge el Santa Eugènia
de Girona, que té 3 punts més.

El penal fallat pels locals, clau. | JGN

El CE Mataró va jugar més de
mitja hora en inferioritat
El CE Mataró va guanyar el duel en el
cim al camp del colíder, obtenint el
lideratge en solitari, en un partit de
màxima dificultat, en un terreny de
dimensions mínimes, que no ajudaven
al joc de toc de l'equip groc-i-negre, i
sí al joc directe dels locals.
Però als cinc minuts de joc el partit
es va posar de cara quan Kique Amador
va marcar un gol sensacional des de
més enllà de la línia del centre del
camp. A partir d'allà l'equip local va
començar a penjar pilotes dins l'àrea i
el seu altíssim jugador Bandeh va disposar de moltes oportunitats de gol.
El Mataró, no podia fer el seu joc
perquè no hi havia espais. Però en una
arribada un defensor local va tocar la
pilota amb les mans i el penal el va
transformar Pedro. El mateix jugador
poc abans del descans va tenir l'última ocasió groc-i-negra però la seva
vaselina va sortir fregant el travesser.
I al travesser va ser l'última dels locals
en rematada de Bandeh.
La segona part va començar amb el

1
3

TURÓ PEIRA
CE MATARÓ

CE MATARÓ: Moran (Pol 26'), Andoni
(Víctor Yustos 65'), Dani Prieto, Adrián
Simón (expulsat als 54' per dues grogues), Isma, Parri, Sergi Sànchez (Peque
79'), Aitor (Toni Muñoz 83'), Aleix Cirera,
Kique, Pedro (Ricky 65').
GOLS: 5' KIQUE (0-1); 20' PEDRO de
penal (0-2); 54' Moreno de penal (1-2); 80'
RICKY (1-3).

Mataró intentant sorprendre al contraatac, però de seguida va arribar
una jugada nefasta, ja que Adrián va
cometre penal i va veure la segona
groga. Quedaven 35 minuts, el Mataró
es quedava amb 10 i els locals reduïen
la diferència... i uns minuts més tard
la defensa groc-i-negre va cometre
un altre penal. Aleshores va sorgir la
sort dels campions, perquè el xut es
va estavellar en el travesser.
Aquesta jugada va deixar una mica
tocats els barcelonins. Els canvis de
Raul Monroy van donar aire fresc i
quan faltaven deu minuts, en un contraatac, Ricky va donar l'estocada definitiva rematant amb un toc de qualitat
una assistència de Kique.

1a CATALANA
Jornada victoriosa

El Vilassar va guanyar per 2-0 el Tona i
l'Argentona va fer-ho a Sant Cugat per
1-2. Continuen segon i penúltim respectivament.
Dissabte (17 h) l'Argentona rep el Vic
(13è) i diumenge el Vilassar es desplaça al
camp de la Guineueta (7è).
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BÀSQUET

Gran reacció del Feimat a
Esparreguera

Lliga eba (grup C)
Visiten Mataró dos
equips de la part baixa:
no es pot fallar!
20a jornada (9 i 10 de març)
Salou - MATARÓ PARC BOET ........ 89-63
Cornellà - Martorell ..........................90-79
Esparreguera - MATARÓ FEIMAT..79-86
Olivar - Calvià .................................... 79-72
Quart- Salt .......................................... 76-42
Tarragona - Igualada ......................... 68-73
Castellbisbal - Valls ............................53-93

Alegria després de la pròrroga. | ue mataro

Trenca la mala ratxa guanyant a
domicili i a la pròrroga
El Mataró Feimat va demostrar-se a
si mateix a Esparreguera que la ratxa
de tres derrotes seguides era del tot
accidental. No és fàcil per un equip
com el groc, que ha passat bona part
de la lliga vencent, gestionar tres frustracions seguides i encara menys ferho a camp contrari, contra un rival
directe i –encara més!– havent d'anar
a la pròrroga. Aquest cop però l'equip
va saber aprofitar el temps extra i va
rematar la feina per recuperar el gust
i l'hàbit del triomf. I ho va fer a base
de fe i perseverança, perquè l'inici del
partit va ser desastrós. Acabat el primer
quart de partit el Feimat estava a 16 punts

79 ESPARREGUERA
86 FEIMAT MATARÓ
MATARÓ FEIMAT: Diallo (10), Solé (7),
Viñallonga, Rodríguez (3), Ventura, Juanola (16), Ariño (15), Romero (26), Tardío (-2),
Touré (13), Traver (-3).
PARCIALS: 27-11, 11-15, 16-23, 14-19/ 11-18.

del rival, que era una autèntica piconadora. L'esmena va començar al segon quart,
però va ser sobretot després del descans
que es va percebre un canvi de dinàmica,
amb uns mataronins que anaven mirant
de rebaixar el forat de punts i uns locals
segurament massa pendents de mirar de
rendibilitzar l'avantatge.
Tirant de fe i de no rendir-se, el partit va
acabar en taules períodes però a la pròrroga els grocs van consumar la reacció.

Sense cap opció a Salou

89 SALOU
63 MATARÓ PARC BOET
MATARÓ PARC BOET: TPuig (7), Tato
(9), Merino (11), Aza (13), Francisco, De
Pree (3), Duran, Pavkovic (3), Moore II
(17).
PARCIALS: 28-16, 24-20, 15-12, 22-15.

ETE_1565.indd 4

El Mataró Parc Boet no va tenir cap
opció en el seu desplaçament a Salou.
L'equip local va sortir a jugar amb les
idees molt clares i ben aviat va situar
una distància de punts que resultaria
infranquejable per als taronges. En
un dia especialment espès de cara a
la cistella, els nou jugadors taronges
que van conformar la rotació de jugadors no van poder alterar en cap
moment el signe del partit pel que la
diferència va anar creixent poc a poc
fins a la distància final.
Tots els jugadors del Mataró Parc
Boet van tancar el partit amb valoracions negatives en aquest aspecte.
Perduts els quatre parcials i insalvable
el partit, la segona part va ser sobrera.

Classificació

El Tarragona és líder del grup d'EBA tot
i la seva derrota, empatat a 36 punts
amb el Quart; segueixen Igualada, 35;
Esparreguera, 33; Mataró Feimat amb
32; Olivar i Salou, 31; Martorell, 30;
Mataró Parc Boet, 29; Valls i Cornellà,
28; Calvià, 25; i Castellbisbal i Salt són
curs amb 23 punts.
21a Jornada (16 i 17 de març)
Jornada "mataronina" amb partits a casa
pels dos equips locals d'EBA. Tots dos
reben a equips de la part baixa de la
classificació però faran bé de no confiarse gens ni mica perquè els equips més
necessitats són a aquestes alçades els
més perillosos.
El Mataró Parc Boet rep al Castellbisbal
dissabte a les 18:30h a un Eusebi Millán
que s'ha de convertir en un aliat dels
taronges per sumar els punts de la
victòria.
El Mataró Feimat rep diumenge a les
18h al Josep Mora al Club Bàsquet Cornellà. Pot ser un partit trampa per uns
grocs que han de confirmar la millora.

Copa Catalunya
El filial de l'UEM es
complica la vida a Horta
El Grupo Marthe UE Mataró SBM
s'està complicant la vida de mala
manera perdent amb rivals directes, en
aquesta ocasió per un ajustat 60-56 al
camp de l'Horta, segon per la cua del
grup. El filial dels grocs és onzè, amb 26
punts, i suma un balanç de 7 victòries
i 12 derrotes. Aquesta setmana rep al
Josep Mora –diumenge a les 16h, abans
del primer equip– el Bisbal, que és
cinquè. Un partit difícil que cal intentar
guanyar.
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BÀSQUET

Lliga FEM-2 (A)
L'Eusebi Millan ha de
tombar l'Azkoitia basc

L'Advisoria planta cara al camp
de les terceres
70 ARDOI
61 ADVISORIA BOET

21a jornada (9 I 10 de març)
Cortegada - Segle XXI ...................... 65-54
Azkoitia - Cerdanyola ........................82-61
Ardoi - ADVISORIA BOET ................70-61
Corunya - Celta ...................................56-77
Avilés - Arxil ........................................79-75
Horta - Ibaizabal.................................63-52
Barça - León ........................................ 56-67

Classificació

Governa la Lliga Femenina 2 el Celta
Zorka 39 punts; León en té 36; Ardoi, 35
punts; Barça i Azkoitia, 33 punts; Horta,
31; Ibaizabal i Cortegada, 30 punts; Segle
XXI, 29; Advisoria Boet i Pontevedra en
tenen 27; Corunya i Avilés, 25 i tanca el
Cerdanyola amb 20.
22a Jornada (16 de març)
L'Eusebi Millan, quasi en sessió golfa a
les 20:30h i després del partit del primer
equip masculí ha de ser un aliat per
a l'Advisoria Boet que rep la visita a
l'Azkoitia basc, el quart classificat de la
Lliga en el particular 'tourmalet' de les
taronges.

Copa Catalunya
Al pavelló d'unes rivals
directes

ADVISORIA: Diao (10), Camps (7),
Claret (7), Llobet (8), Ruano (3), Massuet
(3), Timoner (5), Jones (18), Latorre.
PARCIALS: 20-15, 15-15, 20-13, 15-18

Una imatge del partit. | @FNBaloncesto

L'Ardoi no se les pot treure de
sobre en cap moment
No van guanyar, però van plantar cara a
un dels millors equips de la Lliga Estatal
Femenina 2. L'Advisoria Boet va caure
de forma més que digna contra l'Ardoi
navarrès, a qui va fer suar la cansalada
per batre un equip taronja conjuntat,
que en cap moment no es va rendir i
que com a premi menor va guanyar el
darrer parcial. Als dos equips els separen nou punts a la classificació però
les noies de Jordi Vizcaíno van saber

jugar de tu a tu, sobretot en defensa,
limitant les capacitats de les navarreses. Només després del descans, al
tercer quart, les locals van aconseguir
obrir una mica el resultat i distanciar les mataronines prou com perquè
el partit no perillés en cap moment.
Si les navarreses esperaven un partit
plàcid contra les mataronines es van
equivocar. Tot i que en cap moment es
van situar per davant les de la samarreta
taronja, el cert és que l'Advisoria feia la
goma i no deixava que l'Ardoi sentenciés
el partit. No va ser fins al tercer quart
que el forat es va tornar a eixamplar tot
i la perseverança taronja.

Fan suar de valent a l'Almeda

21a jornada (9 I 10 de març)
Roser - Lleida....................................... 51-56
Viladecans - Sant Adrià................... 80-48
C.PONCE UEM - Almeda................. 63-68
Tarragona - Igualada ..........................75-62
Hospitalet - Banyoles ....................... 79-58
Gramenet - GrupBarna ....................60-59
Girona - Les Corts .............................64-67
Sant Fruitós - Terrassa ..................... 56-50

Classificació

63 C. PONCE UEM
68 BÀSQUET ALMEDA

El Viladecans és líder amb 39 punts;
l'Almeda 38 amb un partit menys; Girona, 36; Lleida, 35; Roser, 33; Hospitalet i
Gramanet, 32; Igualada, 31; Construtoni
Ponce UEM, 30 punts; Tarragona, Sant
Adrià, Les Corts i Grup Barna, 29 punts;
Terrassa i Sant Fruitós, 26; Banyoles
tanca amb 24 punts.

CONSTRUTONI MATARÓ UEM: Guillamat, Cuní (3), Balmes, Vico, Domènech
(10), Coll (10), Magriñà (13), Cobo (5),
Molina (8), Martínez, Llobet, Solé (9).

22a Jornada (17 de març)
Les grogues visiten un rival directe, Les
Corts, diumenge a les 17:45h. No s'ha de
fallar per no baixar llocs a la taula.

L'Almeda són les clares dominadores
de la Copa però aquesta ascendència
no va semblar tal en la seva visita a
Mataró. La raó, un Construtoni Ponce
ambiciós que va fer suar la cansalada
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PARCIALS: 16-19, 20-17, 20-13, 16-19

a les millors de la categoria i, tot i no
poder ser regulars durant els 40 minuts, sí que van plantar cara fins al
toc de botzina final.
Les grogues es van arribar a posar
10 punts per sobre al segon quart.
L'Almeda va respondre després del
descans però quan podria semblar que
les dominadores matarien el partit va
arribar una segona reacció groga. En
el darrer quart, les locals van arribar
a agafar quatre punts favorables però
al final les de Cornellà es van imposar.
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WATERPOLO

Guanyen per una diferència mai
aconseguida a Pamplona

Div.Honor Masc.
El Quadis CN Mataró
torna a pujar al quart lloc
17a jornada (9 març)
Sabadell - Catalunya ............................ 12-7
Sant Andreu - Barceloneta.................9-18
CN Barcelona - Mediterrani ...............11-9
Echeyde Tenerife - Terrassa ...............8-14
Navarra - QUADIS CNM..................... 7-19
Canoe- Concepción Madrid ...............22-2

Classificació
Yáñez, màxim golejador. | d.f. / arxiu

El Quadis va fer un molt bon
partit en tots els aspectes
El Quadis CNM va fer tota una exhibició a Pamplona i va superar el WP
Navarra, per una diferència mai aconseguida en aquella piscina, on la temporada passada només es va poder
guanyar per la mínima (9-10).
L'equip de Beto Fernàndez va marcar diferència des del primer moment
posant-se per davant en el marcador.
Tot i l'encert de l'equip local en atac,
al descans ja dominava de quatre gols
(6-10), perquè se superava amb molta
facilitat la fluixa defensa navarresa.

7 WP NAVARRA
19 QUADIS CN MATARÓ
QUADIS MATARÓ: Mario Lloret, Ramiro Veich (1), Pitu Puig (1), Marc Corbalán
(2), Víctor Fernàndez (1), Edu Mínguez
(2), Lluc Bertran (3), Pol Daura (2), Àlex
Codina (1), Pol Barbena (2), George Ford,
Germán Yáñez (4).
PARCIALS: 4-6, 2-4, 1-5, 0-4.

A la represa l'equip mataroní va tancar
molt millor la defensa i l'equip local,
que baixà físicament, va tenir moltes
dificultats per fer gol i en els dos últims
quarts el parcial va ser d'1 a 9, amb
bona defensa i contres ben resoltes.

Sense problemes a la piscina del cuer
3 CONCEPCIÓN
20 LA SIRENA CNM

Va destacar el debut d'Ana
Aparicio, jugadora de la pedrera
El dissabte passat La Sirena CN Mataró,
va aprofitar la jornada de descans que
marcava el calendari per avançar un
partit corresponent a la 15a jornada. Va
anar cap a Madrid, on va derrotar de
forma contundent el cuer de la categoria, el Concepción Ciudad Lineal, equip
destinat a perdre la Divisió d'Honor.
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El Quadis ha recuperat el quart lloc
que li donaria el factor piscina a favor
en els quarts de final del "play-oﬀ". De
tota manera sembla probable que es
decideixi en l'última jornada, amb la
visita del "Medi" a Mataró.

Arriba un rival "real"

El dissabte a les 12:45 hores el Quadis
rep el Real Canoe, un equip que, tot i
que no està massa ben situat, va donar
molt bona impressió a la Copa. A la 1a
volta a Madrid s'hi va guanyar per 8-9 i
vindran amb ganes de revenja.
El partit és tot un clàssic de la Divisió
d'Honor. El Canoe ha jugat 25 vegades a
la piscina del CN Mataró (una en "playoﬀ") amb 15 victòries locals, 1 empat i 9
triomfs visitants. La temporada passada
victòria mataronins per 11-9.

Div.Honor Fem.

LA SIRENA CN MATARÓ: Gabby Stone, Laura Vicente (3), Helena Lloret (5),
Carla Martín, Brigitta Games (4), Audrey
Daule (1), Clara Cambray (4), Cristina Nogué (1), Marta Bach (1), Ana Aparicio, Júlia
Soler (1), Carla Graupera, Júlia Àvila.
PARCIALS: 1-4, 0-6, 0-6, 2-4.

Barceloneta 49, Terrassa 45, CN
Barcelona 43, QUADIS CN MATARÓ 33;
Mediterrani 31, Sant Andreu 26, Sabadell
23, Canoe, 18, Navarra 13, Catalunya 12,
Echeyde 7, Concepción 0.

També visita madrilenya

Debut d'Aparicio. | cedida

El partit, com ja s'esperava, no va
tenir cap mena d'història i els gols van
anar caient amb facilitat del costat de
l'equip mataroní, que es va mostrar
molt superior. Després de l'empat a 1,
les sirenes van marcar 16 gols seguits.
Cal destacar el debut de la joveneta
Ana Aparicio (nascuda l'any 2004), un
producte més de la pedrera del Centre.

Després del de la victòria sobre el
"Medi" la setmana abans i sobre el cuer
en partit avançat corresponent a la 15a
jornada, La Sirena CN Mataró torna a la
competició a casa rebent en partit de
la 14a jornada, el Moscardó, un equip
que havia estat entre els millors, però
ara està en el penúltim lloc i només va
poder empatar amb el cuer.
El partit es jugarà a les 14:30 hores i no
ha de significar cap problema perquè
l'equip de Marina Zablith sumi tres
punts més.
La Sirena CNM està en 3r lloc i els
altres tres equips de la zona de "play-of"
(Sabadell, Sant Andreu i Medi) també
tenen partits fàcils.
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Plato de ducha
resina 160x70cm
antideslizante.

Kit ducha con rociador
20cm y grifería
termostática.

Frontal ducha 160cm
Fijo + corredera
Cristal templado 6mm
Antical incluido.
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Monomando lavabo
con 5 años de garantía.

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h
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BAÑ O
M P LE T O

O R S Ó LO

95€
Oferta válida hasta
el 31 de marzo

Mueble 80cm 2 cajones,
pica porcelana, espejo liso
+ aplique led.

Inodoro Victoria,
completo con asiento
de bisagra inox.

PRECIO IVA NO INCLUIDO

MARZO
N O H AY
CUSAS

20m 2 de azulejo, 1ª calidad,

mod. Subway, 33x55cm y
4m2 de pavimento, 1ª calidad,
varios modelos a elegir.

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

HANDBOL

1a Estatal Masc.
Els de dalt guanyen i els
de baix perden

Continuen en tercer lloc després
de la tercera victòria consecutiva

23a jornada (9/10 març)
S.Joan Despí - OAR Gràcia ..............20-34
Palautordera - Sant Cugat............... 27-26
Poblenou - Sarrià ............................... 22-29
JH MATARÓ - Granollers B ............. 32-30
Sant Vicenç - Sesrovires ...................26-35
Sant Quirze - Salle Bonanova ......... 23-20
S.Esteve Palaut. - Montcada ...........24-26
La Roca - Esplugues ..........................28-24

Classificació

Sarrià 39, Sant Quirze 38, JH MATARÓ
i La Roca 31; Sesrovires 29; OAR Gràcia
27; Palautordera 25; Granollers B 24;
Esplugues 21; Sant Cugat i Montcada 19;
Poblenou 16; S. Est. de Palautordera 14;
Sant Joan Despí i Sant Vicenç 12, Salle
Bonanova 11.

Busquen la quarta seguida

El dissabte a les 18:15 h el Joventut juga
a Esplugues davant un equip que defensa bé i al qual va derrotar a la 1a volta
per 26-23, els mateixos números que la
temporada passada a Esplugues: 23-26.

Plata Estatal Fem.
El líder frega les fases
23a jornada (9/10 març)

Sant Vicenç -Lleidatana .....................31-16
OAR Gràcia - La Roca .......................26-24
Amposta - Benidorm ......................... 16-25
JH MATARÓ - Sant Joan Despí .........21-21
Sant Quirze - Mislata .........................21-15
Dominicos - Agustinos......................28-21
Elda - Puig d'en Valls .........................28-21

Classificació

Sant Quirze 39, Benidorm 36; Elda 34;
Puig d'en Valls 29, JH MATARÓ 27,
Mislata, La Roca, Sant Vicenç, Dominicos i Sant Joan Despí 23; Amposta 20;
Agustinos Alicante 11; OAR Gràcia 7,
Lleidatana 2.

Derbi del túnel

El dissabte (18 h) el JH Mataró juga a
La Roca. A la 1a volta el resultat va ser
de 23-24 i la temporada passada 26-25,
sempre a favor de les vallesanes.

ALTRES RESULTATS

2a Cat: JHM B - Rubí 33-24; Llavaneres
Caldes d'Estrac- Cerdanyola 19-25;
3a Cat: Llavaneres At. -Polinyà 31-29.
Lligues Catalanes de Base: Cadet Mas:
JHM - Sant Joan Despí 24-25; Infantil
Fem.: Granollers - JHM 28-30. Gran
triomf a la pista vallesana.
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Bon partit de Bernat Bonamusa. | d. ferrer

El Joventut va fer bona primera
part i bon final de partit
El Joventut va tornar a derrotar el filial
del Granollers i per primera vegada
aconsegueix guanyar-li els dos partits de la mateixa temporada. L'equip
granollerí, que no està fent una bona
temporada, es va trobar amb un equip
local molt endollat des del començament i que va anar trobant forat
fàcilment en la defensa granollerina
i va arribar al descans amb un bon
avantatge de 5 gols (18-13).
A la represa el Joventut es va bloquejar en atac, va cometre més errades, i a l'equador de la segona part

32 JOVENTUT MATARÓ
30 GRANOLLERS B
JOVENTUT MATARÓ: Dani Torvisco i
Bassory Tandian porters; Manel Núñez
(4), Jaume Pujol (4), Dani Aguilera (2);
Oriol Vaqué (7), Oriol Prat (2), Jan Bonamusa (7), Bernat Bonamusa (5), Pablo
Vela (1), Berenguer Chiva, Sergi Fuster,
Max Ansón, Javi Martín, Pol Colomer.
PARCIALS CADA 5': 1-0, 4-1, 8-4, 11-9,
15-11, 18-13 descans; 19-15, 21-18, 22-23,
25-25, 28-28, 32-30.

el marcador s'havia capgirat (22-24).
En el tram final amb un canvi defensiu, i trobant l'eficàcia dels germans
Bonamusa, el Joventut va poder aconseguir un triomf de prestigi.

Empaten "in-extremis" de penal
21 JOVENTUT SYNERGIE
21 SANT JOAN DESPÍ
JOVENTUT SYNERGIE: Lídia Bentkib,
Noemí Pérez, Laia Argelich porteres; Isa
Latorre, Zara Verdugo, Maria Murillo (8),
Sara Muniesa (3), Saray Romero (3), Alisa
Forné (2), Claudia Grajal, Berta Vives (1),
Adriana Murillo (4), Laia Martñin, Dúnia
Haitami.
PARCIALS CADA 5': 2-3, 4-6, 6-6, 9-7,
9-9, 10-12 descans; 11-13, 14-14, 15-15, 17-17,
18-19, 21-21

El femení del Joventut Synergie, amb
moltes baixes, va fer un bon partit contra l'equip menys golejat de la lliga. La
defensa mataronina va ratllar a bona
altura, però l'atac va acusar les baixes i
va dependre de les germanes Murillo.

Maria Murillo, vital en atac. | d.ferrer

Al descans es va arribar amb avantatge visitant (10-12), però a la represa
es va igualar el marcador, que va anar
reflectint successius empats. A 18 segons
del final el Sant Joan Despí va fer el 2021, però en el contragol una jugadora
visitant va incórrer en una falta greu i
penal, que va transformar Maria Murillo.
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VOLEIBOL / T.TAULA

Bon partit del CV Mataró davant
el líder, tot i la derrota

Van oferir una bona imatge davant el rival més dur. | daniel ferrer

1
3

CV MATARÓ CALIU
SANT JUST

CV MATARÓ CALIU: Anna Ramon,
Ivette Callorda, Eva Acebedo, Andrea
Molinero, Andrea Jiménez, Alba Sánchez,
Maria Garcia, Iris Flores i Violant Pérez.
PARCIALS: 18-25, 14-25, 25-18, 18-25

El Sant Just és clarament
superior a tots els altres rivals
de la categoria
El CV Mataró Caliu va fer un bon partit
però va caure derrotat davant el líder,
un Sant Just que és molt superior a la
resta de conjunts de la primera divisió catalana. Un Mataró molt intens en

defensa va plantar cara i va aconseguir
guanyar el tercer parcial, un dels tres
únics sets que ha perdut el líder en tot
el campionat, i afegir una mica d’emoció
al partit. En el quart set, el millor Sant
Just va aparèixer altra vegada i, tot i la
intensitat i bon treball defensiu mataroní, la superioritat física i tècnica de
les rivals es va imposar.
Classificació: Sant Just 36, CECELL
Lleida 23, Vilassar de Mar 22, CV
MATARÓ CALIU 19; GET Blume 18,
L'Hospitalet 10, Barberà 9, Vall d'Hebron 7.
El Mataró ja està classificat matemàticament per al TOP-4, que dóna
dues places per la fase d’ascens a la
categoria estatal, però sembla difícil
que pugui evitar l’encreuament amb
el Sant Just en les semifinals.
El pròxim diumenge l’equip mataroní juga a Vilassar buscant un triomf
per 0-3 o 1-3 que li permetria superar
l’equip vilassarenc a la classificació.

El Quadis CN Mataró classificat per
a les fases d‘ascens com a primer

Aquest cap de setmana el Quadis
CN Mataró no jugava en la Divisió
d’Honor de tennis taula, però tot i
això ja s’ha confirmat del tot la classificació per a les fases d’ascens a la
Superdivisió, on a anirà a més com
a primer de grup, perquè el líder no
pot disputar-les.
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La classificació ara mateix està
així: Irun B 34 punts (en 20 partits),
QUADIS CENTRE NATACIÓ MATARÓ
32 (en 19), Olot 28 (en 21), Errenteria
22 (en 18), CN Sabadell i Badalona
22 (en 18), Burgos 20 (en 17), Borges
B 18 (en 20), Torrelavega 14 (en 20),
L’Escala 12 (en 18), Peñaskal 6 (en 20)
i Valladolid 2 (en 21).
El campionat consta de 22 jornades
i ja no hi ha cap equip, a part de l’Irun
B, que pugui superar l’equip de Flora
Khasanova. El pròxim partit serà el
dia 30 contra l’Olot a casa.
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HOQUEI PATINS

OK LLIGA Plata Mas
Els perseguidors ja tenen
a l'abast el lideratge
17a jornada (9 de març)
Arenys de Munt - Barça B .....................1-1
Taradell - Palafrugell ..............................4-3
Liceo B - Vilanova....................................1-1
Sant Feliu - Alpicat.................................7-9
Raspeig - Manlleu ..................................2-5
MATARÓ - Tordera.................................2-4
Vilafranca - Maçanet ..............................1-1

Classificació

CH MATARÓ 34; Taradell i Manlleu 32;
Palafrugell 29; Alpicat i Vilanova 28;
Liceo B 24; Barça B 23; Maçanet 22;
Vilafranca i Arenys de Munt 20; Tordera
19; Raspeig 13; Sant Feliu 8 punts.

Visita al Vilanova

Aquest dissabte a les 20:30h el CH
Mataró intentarà canviar aquesta
dinàmica negativa en la que es troba
immers a la pista del Vilanova, que
ara es troba a sis punts i ben segur
que no ho posarà fàcil. És la primera
jornada en molt de temps en la que el
lideratge mataroní corre perill, però els
dos perseguidors també juguen fora, a
Tordera i Palafrugell. A Mataró els locals
es van imposar a la primera volta per un
contundent 7-3.

LLIGA NAC. Cat.Fem.
Arriba el moment clau
8a jornada de la 2a Fase
Cerdanyola B - Jonquerenc ................. 4-2
Lloret - MATARÓ .................................... 1-2
Noia - Vila-sana B....................................3-1
Sferic Terrassa - Barberà .................... 10-0

Classificació Grup 2 Fase 2

MATARÓ 36; Jonquerenc 26; Sferic
Terrassa i Vila-sana B 22; Cerdanyola B i
Noia 19; Lloret 18; Barberà 1 punt.

Partit clau contra el Vilassar
Aquest dissabte a les 20h al Jaume Parera
comença l'eliminatòria de repesca per
accedir al play-oﬀ pel títol, amb la tornada
la setmana següent a Vilassar de Mar. Els
precedents són molt favorables, ja que la
temporada passada el Mataró va guanyar
6-0 a casa i 0-4 a pista contrària, i per tant
seria una sorpresa que no passés l'equip
d'Albert Bou. Tot i això el suport del públic
és indispensable.
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El Tordera s'emporta el derbi i posa
el lideratge mataroní en perill
2
4

CH MATARÓ
CP TORDERA

CH MATARÓ: Sergi Grané, Pau Palacín,
Oriol Lladó, Gerard Cusachs, Conrad
Xicota equip inicial; Bernat Romero,
Èric Florenza (1), Adrià Martos (1), Àlex
Cantero, Jaume Gisbert (ps).

Tercera derrota consecutiva en
lliga del CH Mataró, immers en
una dinàmica negativa
El passat dissabte visitava el Jaume
Parera el Tordera, i el CH Mataró no
es va poder treure de sobre l'aura negativa que els envolta les darreres
setmanes, en les que costa molt més
fer gols, i els rivals en tenen prou amb
mitja ocasió per batre la porteria mataronina. L'equip de Larrea va anar a
remolc després de marxar al vestidor perdent 0-2, amb un primer gol
d'un xut llunyà d'un dels reforços del
Tordera, i el segon que arribava en
un contracop.
A la segona part el Mataró va dominar totalment, però es va trobar un
Tordera esperant al darrere per conservar el seu avantatge. Va arribar l'1-2
gràcies a una falta directa transformada per Florenza, però quan els locals

El derbi pel Tordera. | d. ferrer

apretaven, va arribar l'1-3 amb un xut
inversemblant gairebé sense angle.
Tot i això els locals no es van rendir
i van mantenir el setge a la porteria visitant, i Martos feia el 2-3 que donava
esperances. Finalment, però, ja amb
cinc jugadors de pista, la bola no va
voler entrar, amb dues intervencions
crucials del porter visitant en ocasions
molt clares, i va arribar el 2-4 definitiu.

Victòria a Lloret per acabar bé
1
2

CH LLORET
CH MATARÓ

CH MATARÓ: Ariadna Escalas (p), Marta Soler (1), Adriana Chiva, Anna Fontdeglòria (1), Judith Milla, Aina Lleonart, Eva
Requena, Marlena Rubio.

El Mataró finalitza la segona
fase invicte, i ara arriba l'hora
de la veritat, la repesca
Ja feia setmanes que l'equip entrenat
per Albert Bou tenia la feina feta, que
era assegurar el primer lloc de grup de
manera que l'eliminatòria de repesca
fos el més favorable possible, a l'emparellar-se amb el darrer classificat del
grup 1. No era feina fàcil mantenir la

L'equip a Lloret. | ch mataró

motivació de l'equip en els partits que
restaven sense transcendència, però
s'ha acabat sense cap derrota.
El darrer partit va ser a Lloret, on
després d'arribar-se al descans 0-1 amb
un gol de Fontdeglòria, les locals van
empatar a 10 minuts del final. Soler va
aconseguir el gol de la victòria a falta de
quatre minuts per la conclusió.

13/03/2019 18:19

el tot Esport

FUTBOL

El líder cedeix un empat a casa en
el derbi davant el Cerdanyola

3a CATALANA
Molinos és líder amb cinc
punts d'avantatge
24a jornada (9/10 març)
La Salut - Fund. Montgat ..................... 2-0
MOLINOS - CERDANYOLA ...............2-2
Montsant - PLA D'EN BOET ...............3-2
Vilassar Mar B - Premià Dalt............... 4-2
CIRERA - Llavaneres ............................. 2-o
MATARONESA - Masnou At................ 2-1
Lloreda - Cabrils .................................... 0-2
Santvicentí - Arenys Mar...................... 2-1
LA LLÀNTIA - Vilassar Dalt ..................4-3

Classificació
Una ocasió de Bustos. | d. ferrer

L’equip vermell va donar la sorpresa al
camp del líder, després de set derrotes consecutives. L’equip local va dominar, però els visitants van aprofitar
dues ocasions per marxar al vestidor
amb 0 a 2, amb gols d’Aitor Romero i
Carrasco. A la represa el líder va pressionar encara més i va igualar amb
dos gols en un minut, marcats per
Toni i Jorge. Al final nervis, targetes i
expulsió de Pereira, però el marcador
quiet en el 2-2.

2
0

CIRERA
LLAVANERES

CIRERA: Toni, Isaac, Karamba, Ximillo,
Yustos (Baba 85’), C. Romero, Agus, Frank
(Juako 46’), Campaña, Izar (Gianluca
81’), Aleix.
L’equip cirerenc va guanyar el primer
partit que jugaven al Camí del Mig
per les obres a Cirera.
Prop del descans Agus va avançar
el Cirera, que de seguida es quedà
amb un menys. Només començar la
segona part Izar va marcar el segon i
l’equip va defensar bé fins al final.

3
2

MONTSANT
PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Jairo, Loukhiar (Valencia 89’), Javi, Ordóñez, Carrasco, Cano,
Adama, Marquett (Conejo 72’), Barris
8Vela 83’), Eric, Cortés.
L’equip groc va patir una dolorosa
derrota al camp del cuer. Cortés i
Barris, de penal, van igualar els avantatges locals. Però al final, i tot i jugar
en inferioritat, l’equip local va aconseguir marcar.
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MOLINOS
CERDANYOLA

MOLINOS: Dani, Mamadou, Cano,
Hèctor, Artero, Isra, Bustos, Jorge, Toni
Martín, Joan (Pereira 78’), Ruben (Óscar
46’).
CERDANYOLA: Moreno, Sergi (Àlex
62’), Valero, Raul, Almirón, Mas, Romero,
Carrasco, Ibra (Molinero 89’), Delgado,
Valle (Simón 59’).

2
1

MATARONESA
MASNOU AT.

MATARONESA: Palomino, Dembo,
Espín, Miguel, Carlos (Guti 46’), Nogales
(Bofarull 75’), Manga, Navarro (Othman
71’), Sissoko (Joan 46’), Viladomiu (Vega
82’), Aitor Rodríguez.
Es van avançar aviat els masnovins,
però de seguida va empatar Sissoko.
A la represa Aitor Rodríguez va posar
per davant l’equip arlequinat, que va
poder trencar la mala ratxa de quatre
partits sense guanyar.

4
3

LA LLÀNTIA
VILASSAR DALT

LA LLÀNTIA: Joan, Yusupha, Hassan,
Salvia, Paby, Saiku (Andrada 65’), Jerreh,
Guedes (Bilal 58’), Ibra (Yakhouba 65’),
Said (Díaz 83’), Ibu.
Els llantiencs van obtenir la 5a victòria seguida, en un partit amb moltes
alternatives entre dos equips que
van buscar el triomf. Ibu va avançar
els locals, i després que els visitants
es possessin per davant Ibra i Said
van tornar a avançar els verds. A la
represa Ibu va marcar el gol de la
tranquil·litat.

MOLINOS 54; Santvicentí 49, Vilassar B
47; CIRERA 46; Vilassar Dalt 45; Arenys
de Mar, Cabrils i LA LLÀNTIA 40; Llavaneres 38; Lloreda 34; MATARONESA 31;
Premià Dalt 30; La Salut 26; CERDANYOLA 21; Fund. Montgat 19; PLA D'EN
BOET 18; Masnou At. 16; Montsant 15.
Jornada 25a (16/17 març)
Entrem en les deu últimes jornades amb
un sol derbi local que es juga el dissabte
a les 17h a Pla d'en Boet, on reben la
Mataronesa. També juga a casa el Cerdanyola que rep el Sanvicentí (DS 17 h).

4a CATALANA
Calella nou líder
22a jornada (9/10 març)
MATARÓ ATH. - JUVESPORT .............5-2
Alella - JUVENTUS ............................... 4-2
Cabrils B - MOLINOS B .......................3-8
ROCAFONDA - Calella .........................2-6
Calella és nou líder igualat a 57 punts
amb Tiana. Molinos B és 3r i Juventus 5è.
Dissabte a les 18 h derbi entre Juvesport
i Rocafonda a La Llàntia.

1a catalana rugby
Nova derrota del Rugby
Club Mataró
El RC Mataró va caure clarament derrotat
al camp del Sabadell RC en la 9a jornada
del campionat de lliga de 1a Catalana.
L’equip sabadellenc era un rival directe, ja
que només tenia dos punts més, però es
va mostrar molt superior.
La classificació queda així: Cocodrils 41,
Torroella Senglars 38, Quebrantahuesos
36, Badalona 26, Sabadell 24, Gótics 22,
RC MATARÓ 17, Terrassa 16, Poblenou
B 15, BUB B 14, FC Barcelona Grana 10 i
Osona 1. Demà dissabte dia 16 a les 19:30h
el RC Mataró rep el CN Poble Nou B al
Camí del Mig.
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Segona B
El segon classificat visita
Mataró en un autèntic
partidàs

El Futsal Aliança recupera
sensacions i la tercera plaça

Després d’aquest triomf i de l’empat
entre l’Escola Pia Sabadell i el Pallejà els
vermells recuperen la tercera plaça que
dóna accés a jugar la temporada vinent
la Copa del Rei.
Classificació: Castelldefels 57, Manresa
47, FUTSAL ALIANÇA 42, Escola Pia
Sabadell 40, Pallejà 39, Bellsport 34,
Lleida 29, CN Sabadell 28 […].
Partidàs a casa
Aquest diumenge a les 12:30 h l’Aliança
té una prova de foc amb la visita del
segon classificat, el Manresa, un equip
que te cinc punts més que els mataronins i que compta amb una plantilla feta
per assolir el títol i l’ascens. A la primera
volta els mataronins van guanyar 1 a 2.

divisió d'honor fem
A la caça del líder
Les vermelles continuen a la caça del
líder que segueix sent el Tarragona que
també va guanyar. Ara són terceres a un
punt del líder amb 40 punts, els mateixos
que té el CN Caldes que és segon.
Aquesta setmana les mataronines reben
dissabte (17:45h) el cuer de la categoria, l’Esparreguera que fins ara només
ha sumat 3 punts. Bona oportunitat de
recuperar la primera plaça, ja que els dos
primers classificats tenen sortides molt
complicades i es podrien deixar punts.

Un dels cinc gols de l'Aliança. | d. ferrer

Després de dues jornades sense conèixer la victòria, dissabte passat, el
Futsal Aliança Mataró es va retrobar
amb la victòria després de superar 5
a 2 al FS Cerdanyola. Els mataronins
van començar el matx una mica freds
davant un equip que s’està jugant la
permanència a la categoria i que ho
va aprofitar per posar-se per davant
en el marcador. Abans del descans Joel
Ciscar amb una gran acció personal
va fer l'1-1 amb el que s’acabaria la
primera part.
A la represa els locals van sortir
més endollats i novament Joel Ciscar
perforava la porteria rival fent el 2-1.
Poc després Alex del Barco va fer el

5
2

FUTSAL ALIANÇA
CERDANYOLA

ALIANÇA MATARÓ: Fernández, López,
del Barco (1), RBerlanga (1), Medina, Canal (1), Chiheb, Ciscar (2), Soler, Ceesay,
Kambon, Pares.

3-1 que posava terra de per mig. Tot
i això els visitants no es van rendir i
van fer el 3-2 posant la por al cos als
mataronins.

Avortant la remuntada
Però aquest cop l’equip entrenat per
Albert Sabaté no es va deixar remuntar i Llibert Canal i Rafa Berlanga van
posar el definitiu 5-2 certificant la victòria local.

Victòria molt important del femení
2
6

RUBÍ
FUTSAL ALIANÇA

FUTSAL ALIANÇA: Neddermann, Cayuela, Garcia (1), Moya, Reixach, Vazquez,
Bosch, Munné (2), Gama (1), Rius, Ribas.

El sènior femení del Futsal Aliança
Mataró va sumar tres punts molt importants a Rubí en una de les pistes
més complicades de la categoria. El
Rubí es va avançar en el primer minut
de joc, però al minut 15’ Irene Garcia
va fer la igualada que duraria ben poc,
perquè un minut després les de casa
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Triomf en una pista molt complicada. | futsal mataró

farien el 2 a 1. Però en el darrer minut
de la primera part l’Aliança va capgirar
la situació amb els gols d’Anna Munné
i Geraldine Gama (2-3).
A la represa Anna Munné ben aviat
ampliaria diferències fent el 2 a 4 i poc

després les locals es feien el 2 a 5 en
pròpia porta. A partir d’aquí el conjunt
mataroní va saber jugar amb els nervis
i les presses de les de casa i va acabar
guanyant el partit còmodament. El sisè
gol mataroní també se’l van fer les locals.
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VARIS

Ivana Peralta tercera a la Duatló
Ciutat de Vic

Ivana Peralta, i l'equip del CNM que va desplaçar-se a la capital d'Osona. | cedides

Albert Ruz, quart en categoria
sub-23, va fregar el podi absolut
El diumenge passat es va disputar la
17a edició de la Duatló Ciutat de Vic,
que aquest any era puntuable per a
la Copa Catalana de Duatló amb els
circuits de sempre, molt exigents, però
molt espectaculars, que agraden als
participants. Les distàncies eren de 6
km de cursa a peu inicial, 30 km de ciclisme amb 2 ports i 3 km finals a peu.
En noies l’única representant va
ser Ivana Peralta que va aconseguir
una gran tercera posició absoluta, amb

un temps de 1:51:31, demostrant que
aquestes competicions on el sector
de ciclisme és selectiu li van molt bé.
En nois Albert Ruz va estar des de
l’inici en el grup capdavanter. Va lluitar i donar la cara sempre i quedà en
quart lloc absolut, amb un temps de
1:32:21. Va pujar al podi en la categoria sub-23 pel seu 3r lloc. Ivan Roca va
quedar el 21è i Oriol Bruguera el 24è i
tots tres junts van assolir la victòria
per equips masculins. Van participar
també Adrià de Moya (90è) o Joaquim
Martí (180è).

Or de Moreno i bronze de Montoro
a l'Estatal de Poomsae

Últim minut...
TENNIS.
Albert Ramos obté una
victòria de prestigi abans
de caure a Indian Wells
El tennista mataroní Albert Ramos
Viñolas, que ha baixat fins al lloc 91è
del rànquing mundial, va recuperant la
seva millor forma. A l'ATP-1000 d'Indian
Wells als Estats Units va obtenir un
parell de triomfs contra dos jugadors
que actualment tenen millor rànquing,
abans de caure a la tercera ronda (ja
entre els 32 millors) contra el francès
Gael Monfils (número 18 del rànquing).
Abans, en primera ronda havia derrotat
al bosni Dzumhur (54 del món) per
6-1, 6-2, i en la segona al cap de sèrie
número 15 l'italià Marco Cecchinato (16è
del món) per 6-4, 6-2, en una victòria de
prestigi, que feia temps que buscava.

HOCKEY.
Una altra derrota de
l’Iluro HC a 1a Catalana
El masculí de l’Iluro HC va patir una altra
derrota en la fase de permanència de
la 1a Catalana. Va ser contra l’EHC del
cub Ègara per 3-5. L’equip taronja, que és
cuer amb 4 punts, té molt complicada la
salvació. Dissabte a les 15 hores visiten el
Pedralbes, equip amb el que comparteixen l’últim lloc. Per la seva part, el femení
tenia encara l’opció de poder assolir un
dels dos primers llocs del grup i poder
jugar les semifinals. Dijous, fent un gran
partit, van guanyar 1-0 el Júnior, però
dissabte van perdre per 2-0 al camp del
líder el CD Terrassa.

ATLETISME.
Dues medalles per als
Lluïsos al Català sub14

Toni Moreno al més alt del podi, i Marta Montoro al tercer graó. | cedides

Gran participació del CD Tonbal
al Campionat d'Espanya
El passat cap de setmana es va disputar a Alacant el campionat d'Espanya de Poomsae i –formant part
de la selecció catalana– dos membres del CD Tonbal van pujar al podi.
Marta Montoro –campiona catalana
junior– va penjar-se el bronze estatal
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empatant a punts amb la segona, i
Toni Moreno va guanyar l'or en categoria màster-1. Un èxit que suposa el
seu sisè títol de campió d'Espanya,
després de quatre anys, complicats
de lesions, sense aconseguir-ho. Van
contribuir a fer que la selecció catalana
acabés primera al medaller amb 8 ors,
quatre plates i 6 bronzes.

El passat cap de setmana es van
disputar a Sabadell els Campionats
de Catalunya de base. En la categoria
sub14 dues medalles per al GA Lluïsos:
Ivan Molina va guanyar en 2 km marxa
(10:50.30) i Mathis Itchart va quedar 3r
en alçada (1,47 m).

. Quatre medalles estatals
en màsters
Ourense va acollir el Campionats
d’Espanya màsters i la representació femenina del GA Lluïsos va assolir quatre
medalles: Betània Duarte en F35 2a en
60 m (8.39) i en 200 m (27.84), Jèssica
León 2a en llargada F35 amb 4.45 m i
Eva Sans 3a en triple F40 amb 8.79 m.
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Agenda
Guia cultural

RAMON MIRABET,
MOLT TALENT A L'ESCENARI
Divendres

15

de març
22.00 h //
Sala Clap (c. Serra i Moret,
6. Mataró) //
Anticipada: 18 €.
Taquilla: 23 €.

E

l convidat especial al 14è
aniversari de la Casa de la
Música, no necessita massa presentacions. Gràcies al seu indiscutible talent, a la seva fantàstica
veu, a la seva sorprenent capacitat per combinar la sinceritat del
folk i la frescor i espontaneïtat del
pop, s'ha convertit en un d'aquells
artistes que mai decep i que va
sumant seguidors concert rere
concert. Ens descobrirà en
primícia les cançons que formaran part del seu pròxim
llarg i per repassar el seu
repertori més representatiu. Sempre és un espectacle.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
TEATRE I DANSA //
MÚSICA //
'La dinamita de Brahms i un
manicomi'
Dissabte 16 març / 19 h / Auditori
Escola Maristes Valldemia (La
Riera, 124-128. Mataró) / Entrada:
17 €. Reduïda: 15 €.
Orquestra de Cambra Terrassa 48.
XVII Cicle de Concerts Simfònics
del Foment Mataroní.

Punt de trobada de música
tradicional
Diumenge 17 març / 19 h / Bar
Cultural L'Altre (C. d'en Xammar,
6 bis. Mataró) / Gratuït, amb aforament limitat
Trobada de músics del món folk
i tradicional obert als músics de
tota la ciutat. Cançons, tonada i
improvisació. Organitza: EMMM.

Fet a Mataró: 'M'estimes?' +
'Jugar amb foc'
Dv. 15 març 20.30 h - Ds. 16 març
20.30 h - Dg. 17 març 19 h / Can
Gassol Centre de Creació d'Arts
Escèniques (Pl. de la Pepa Maca,
15. Mataró) / Preu: 6 €.
Santi Clavell escriu i dirigeix aquestes dues obres curtes sobre la venjança, l’amor i el desamor.

JazzClap
V Concert Solidari Agrupació
Musical Captiu-Dolors
Diumenge 17 març / 17.30 h /
Institut Miquel Biada (Avda. Puig
i Cadafalch, 89-99. Mataró) / 5 €.
Concert solidari a benefici de
l'associació "Mataró Camina per
l'Alzheimer".
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Dijous 21 març / 21.30 h / Sala
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró)
/ Ant. + sopar: 12 €. Taq.: 5 €.
Jam-session amb Joan Chamorro,
músic de Jazz multiinstrumentista,
acompanyat de la secció rítmica de
l'Associació Jazz Maresme. Dins del
6è Festival A la vora del Jazz.

'La Taverna dels Còmics de
creació pròpia'
Diumenge 17 març / 18 h / Teatre
Seràfics (c. de la Torre, 78. Arenys
de Mar) / Preu: 7 €. Estudiants: 1 €.
Espectacle del Teatre del Talión de
Lleida. 47è Concurs Teatre Amateur
Premi Vila d'Arenys de Mar.
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SORTIM EN FAMÍLIA /

MÚSICA /
GospelSons amb Txell Sust
Dissabte 16 març / 21 h /
Teatre Monumental (La Riera,
169. Mataró) / Anticipada: 6 €.
Taquilla: 8 €.
Concert del grup de gòspel local,
acompanyats de la reconeguda
cantant mataronina Txell Sust.

'Quo No Vadis'
Diumenge 17 març / 18 h / Teatre
Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Preu: 8 €.
Espectacle teatral familiar de la
Cia. La Pera Llimonera, que ens
faran apropar un fet històric, com
la caiguda de l’imperi romà.

INFANTIL //
Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 15 març / 17.30 h: El
conte de la Rotllana "Per a mi sol",
de Marta Sedano i Rocio Bonilla.
Dimecres 20 març / 17.30h: Art
Time: Dia Internacional de la Felicitat.
Dijous 21 març / 17.30 h: Dijous a la
Biblio: Dia Internacional de la Poesia.

Dimecres 20 març / 18 h: L'hora
del conte "Frederick".

'Taller d'experts en etiquetatge tèxtil'
Diumenge 17 març / 12 h / Can
Marfà (Passatge de Can Marfà,
1. Mataró). Entrada lliure.
Taller adreçat a famílies amb infants de 5 a 12 anys.

Diumenge 17 març / 18 h / Teatre
Principal (c. Església, 45-47.
Arenys de Mar) / Anticipada: 6€.
Taquilla: 7€.
Espectacle familiar de titelles i
actors, sensible i divertit, a càrrec
de la Cia. Festuc Teatre, basat en
la història de J.M. Barrie.

'La màgia de Telma'

Biblioteca Antoni Comas (c.

Subarroca. Un taller ple de
coses

Prat de la Riba, 110. Mataró)
Dissabte 16 març / 18 h: Storytime
for babies. L’hora del conte en anglès "Mousy and the big red ball".

Diumenge 17 març / 12 h / Nau
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró).
Activitat familiar, a partir de 5 anys,
per conèixer Francesc Subarroca.
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'Adéu Peter Pan'

Dimarts 19 març / 18 h / Biblioteca
Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n.
Mataró)
Hora del conte màgica, plena d’humor, de malabars i jocs, a càrrec
de Karmen Sampalo.
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XERRADA /

TECNOGIRL /

De cooperatives de consum
a...? Procés formatiu sobre
el canvi d'escala

HackGirl
Dissabte 16 març / De 10 a 18 h /
TecnoCampus (C. d'Ernest Lluc,
32. Mataró) / Inscripció prèvia
La primera hackathó en femení
de Mataró, per a noies de 12 a 18
anys. El repte social serà donar
resposta a la gestió de residus.

'Què fa el Llop Ferotge, quan
plega de la feina?'
Dimecres 20 març / 18 h / Llibreria
Maresme (c. Jaume Isern, 43.
Mataró)
Autor: Joan Bustos. A càrrec d'Anna Font, contacontes.

Divendres 15 març / 19 h / Can
Fugarolas (c. Toló, 18, Mataró)
Presentació de dues ecobotigues
cooperatives: el Rodal de Sabadell
i l'Egarenca de Terrassa.

XERRADES I LLIBRES //
'Chupitos'
Divendres 15 març / 19.30 h / Buc
de Llibres (Muralla del Tigre, 31.
Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de
l'autor, Danillo Facelli Fierro.

Església:
propietats
immatriculacions

i

Dilluns 18 març / 19.30 h / Sala
d'actes Fundació Iluro (c. Santa
Teresa, 61. Mataró)
Xerrada de Mn. Antoni Matabosch,
fins ara delegat episcopal per a temes
d’Economia a la Diòcesi de Barcelona.

Buc de Contes
Dimecres 20 març / 17.30 h / Buc de
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Narració del conte "Estic amb tu"
de Cori Doerrfeld.

TALLERS I CURSOS //
BiblioLab: 'Art, cos i geometria. Espirografia i moviment
corporal'
Divendres 15 març / 18 h /
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Taller de dibuix per a nens i nenes
de 6 a 11 anys.
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Seminari: 'Els elements endreçats: la taula periòdica i
els seus misteris'
Sala d’Actes de Can Palauet (c.
d'en Palau, 32. Mataró)
Dissabte 16 març: Taller "La descoberta de la taula periòdica", a
càrrec de Marc Boada.
Dimarts 19 març: Conferència "El
fòsfor, constructor d'ecosistemes",
a càrrec de Jordi Sardans (CREAF).
Dijous 21 març: Conferència "Per
què hi ha tants metalls a la taula
periòdica?", amb Claudi Mans (UB).

Balanç econòmic de l’Autonomia (1980-2016)
Dimecres 20 març / 19.30 h / Sala
d'actes Fundació Iluro (c. Santa
Teresa, 61. Mataró)
Xerrada a càrrec de Jordi Angusto,
economista. Organitza: Assemblea
Nacional Catalana – Mataró.

'Glopets de poesia'
Dimecres 20 març / 9.30 h /
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
i Dijous 21 març / 19 h / Biblioteca
Antoni Comas (Mataró)
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RUTA GUIADA /
Vapors, fàbriques i cooperatives
del Mataró industrial
Diumenge 17 març / 11 h / Nau
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric patrimoni històric de Mataró i la gran
transformació econòmica, social i
urbanística durant s. XIX i XX.
Dia Mundial de la Poesia. Lectura
pública de poemes de diversos autors per part d'alumnes dels cursos
de català per a adults del CNL.

'4 Pel·lícules Mítiques. Com es
van fer alguns títols llegendaris de la història'
Dimarts 19 març / 18 h / Col·legi
Aparelladors i Arquitectes Tècnics
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) /
Preu/sessió: 6 €.
Cicle conferències d'Albert Beorlegui,
advocat, periodista i expert en cinema. 3a sessió: "BEN-HUR: l’última
epopeia de Hollywood".

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

'Les pensions: el ciment del
nostre estat del benestar'
Dijous 21 març / 18 h / Saló de
Pedra (c. Gran, 61. Argentona)
Conferència d’Andreu Missé i Ferran
(director de la revista 'Alternatives
Econòmiques'). Aula d'Extensió
Universitària d'Argentona.

'La praderia de posidònia de
Mataró. Un projecte de ciutat'
Dijous 21 març / 19.30 h / Ateneu
Fundació Iluro (La Riera, 92. Mataró)
Xerrada de Marcel Gubern, president de l’associació Posidonia2021.

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

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

Cerdanyola Pg. de Ramon

>

Molins C. de Nicolau

Berenguer III, 82
Guanyabens, 23-25

FESTES I FIRES //
'Mataronins que tothom ha
estimat'

Serra la Vella

Dijous 21 març / 19.30 h / Ca l’Arenas (c. Argentona, 64. Mataró)
Presentació de llibre a càrrec de
l'autor, Jordi Carbonell i Roure.

Diumenge 17 març / 13 h / Plaça
de la Peixateria (Mataró)
Com marca la tradició, serrem la
segona pota de la Vella Quaresma.

> Pla d’en Boet C. de Juan

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

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

EMERGÈNCIES 112

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

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

/ Tel. 93 758 24 99
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Exposicions

www.totmataro.cat/exposicions

'Paisatges'

INAUGURACIÓ /

Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Fins al 31 març.
Pintures a l'oli d'Oriol de la Hoz.

Flashback. Leopoldo Pomés
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Inauguració: dijous
21 de març a les 19.30 h.
Exposició d'un dels referents
més destacats de la fotografia
contemporània catalana de la
segona meitat del segle XX.

Dones i tecnologia
Biblioteca Pública Antoni Comas
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró) /
Fins al 6 d'abril.

Vacuum
'Ah, l'art? Ah, l'art!'
Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Inauguració: dissabte
15 de març a les 12 h.
Exposició col·lectiva.

'Catalunya, terra cooperativa'
Can Marfà (Passatge Can Marfà, 1.
Mataró) / Inauguració: divendres
15 de març a les 19 h.
Recorregut pel cooperativisme.

Biblioteca Pública Pompeu
Fabra (Pl. Occitània. Mataró) /
Del 18 al 22 de març:
• '130 anys de lluites i conquestes',
fundació de la UGT.

exposicions 1860.indd 2

Fins al 30 de març:
• 'Dones no resignades': Dibuixos
de M. Teresa Álvarez Garmendia.

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

'Gisela'
Museu Arxiu Can Caralt (Sant
Andreu de Llavaneres) / Fins al 7
d'abril. Inauguració: divendres 15
de març a les 19.30 h.
Exposició en record de l'artista
Gisela Martínez (1966-2017).

'Nice to meet me'

'L'obsessió creativa'

'Preàmbuls'

Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Fins al 30 de juny.
Obres de Francesc Subarroca, de
la Col·lecció Bassat.

La Destil·leria (Camí Ral, 282.
Mataró) / Fins al 27 de març.
Obres d’oli sobre fusta, dibuix i gravat, de l'artista Laia Arnau.

CC Espai Gatassa (C. Josep
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró)
/ Fins al 29 de març.
Obres de l'artista Marta Floriach,
pintora i dibuixant.
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Gent gran
CASALS //
UDP. Casal de Gent Gran
Les Santes-Escorxador. C.
Floridablanca, 118. Mataró. Telf:
93.790.36.72.
• Excursions: Dimecres 3 d'abril,
Gran Cargolada a Balaguer. Del
3 al 8 de maig, sortida de 6 dies
a la Festa de Moros i Cristians
a Alcoi. • Activitats: taitxí (dl.dc. 10-11 h). Patchwork, ganxet i
mitja (dl 16-18 h). Relaxació (dt. i
dv. tarda). Mandales (dt. 16-19 h).
Informàtica (dt. i dv. matí). Taller
de memòria (dc. 10-11.30 h). Ball en
línia (dc. tarda). Anglès (dj. 10.30
h). Playback (dj. 10h). El Quinze
(dj. 16.30h). • Melé de petanca
(dl. 9.15-12.30 h). • Jocs (cada tarda): Petanca, rummicub, cartes i
dòmino. • Sopar-Ball, penúltim
dissabte de mes.

Gent Gran 1860.indd 3
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Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 2 d'abril a
les 17 h, actuació de la Coral "La
Toscana" del Casal Cerdanyola
de Mataró. • Excursions: Dijous
21 març, sortida a les Fonts del
LLobregat a Castellar de N'Hug
(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.

Associació de Gent Gran de
Rocafonda-Palau. C. Colòmbia,
55. Mataró. 93.169.51.66.
• Petanca, jocs cartes, dòmino, escacs i billar. • Jocs d’entreteniment,
dijous. • Ball, dissabte. • Coral •
Excursions mensuals. • Català, informàtica, manualitats, sudokus.

ACTIVITATS //
'El bon tracte amb la gent gran'
Dimarts 19 març / 17.30 h / Casal
Municipal Gent Gran de Rocafonda
(c. Colòmbia, 55. Mataró)
Conferència a càrrec del personal
tècnic de Creu Roja. 17è cicle d’activitats formatives per a la gent gran.

VIATGES: 'Iran, la descoberta
d'un país únic'
Dimecres 20 març / 18 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Conferència de Toni Vives i Roig
(Divulgador de viatges i països extrems). Aules Sènior de Mataró
d'Extensió Universitària.
Per a enviar informació:
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.
www.totmataro.cat/gentgran
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Apunts
psicològics
La psicologia dels contes:
Llibre Màgic (conte africà)
(2/3)

El nen es va quedar de pedra. Qui
havia parlat? L'arbre? Dubtós, va
seguir el consell. I ves per on, resulta que li va anar bé.
A partir de llavors, cada dia,
abans de res, el nen preguntava
davant de l'arbre: Gran arbre! On
he de dur el ramat a beure? Al de
l'est o de l'oest? Gràcies a les indicacions de l'arbre, el seu petit
ramat li donava prou llet i prou
carn per sobreviure.
El rumor que el nen prosperava
gràcies a les indicacions de l'arbre
va arribar a orelles del fetiller del
poble. Diuen que es va enfadar i
enrabiar com no s'havia vist mai.
Com s'atrevia aquell marrec a parlar amb la natura? Només ell tenia
potestat. Era cosa seva. Allò s'havia
d'acabar. Dit i fet. Destral en mà,
va anar fins al gran arbre i en un
pim pam, el va tallar a trossets.
L'endemà el nen es va trobar
l'arbre fet miques. Així i tot, confiat de mena, va fer la pregunta i
de forma sorprenent, la veu de
l'arbre li va respondre: A l'oest,
avui. El nen feliç li va fer cas com
sempre. El fetiller va descobrir
el fet i va enutjar-se encara més.
Aquella nit va fer un foc amb tots
els trossets de l'arbre. L'endemà el
nen va trobar només que cendres.
Tant li feria, ell confiava en l'arbre.
Li va fer la pregunta. Però aquest
cop no va sentir la veu sinó que el
vent va fer que les cendres s'enlairessin i van anar cap a l'est. I el
nen hi va anar amb el seu ramat.
(continua a la propera revista)
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293
Obertes tot l'any de 9 a 22h
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33
937 903 104
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025
LA RIERA 10 La Riera, 10
937 901 058
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62
937 984 300
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
R. SUBIRATS Blay Parera, 35
937 96 1721
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16
937 902 024
VISTA ALEGRE C. Almeria, 77
937 985 008

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

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

Sèniors
Videojocs terapèutics
Des de Premià de Mar s'està creant
ICTUS-PREMIÀ (www.ictuspremia.
org) com un grup d'ajuda mútua
de familiars i persones afectades
per un ictus.
S'ha constatat que els tractaments
adequats per a aquests pacients han
d'estar basats en la neuroplasticitat,
la capacitat del cervell per "reciclar-se", es tingui l'edat que es tingui.
La neuroplasticitat se sustenta en
l'aplicació de la rehabilitació neurocognitiva, que requereix fer exercicis
terapèutics, caracteritzats per continuades repeticions, que generen
avorriment i són majoritàriament
rebutjats. També pel seu elevat cost
econòmic i de mobilitat en el cas de
ser presencials.
Per tot això s'aposta per la telerehabilitació neurocognitiva, en el
propi domicili, basada en l'ús de
videojocs que facin compatible la
rehabilitació amb l'entreteniment.
L'ús de la consola Wii, podria ser una
bona proposta, sempre que els videojocs contemplin la telerehabilitació
neurocognitiva, qüestió no observable, així com que aquests videojocs
siguin supervisats per neuròlegs.
S'estima que la complexitat i dificultats dels tractaments post ictus
basats en la neuroplasticitat, constatables també a nivell mundial, afecten tant a temes de sanitat pública
com a serveis socials.
Per tot això es considera aconsellable posar en marxa una campanya de difusió que clarifiqui que
en la reparació d'un dany cerebral
són les neurones del cervell les que
han de ser "reciclades", mitjançant
la reconeguda evidència científica
de la neuroplasticitat, que es podria fer efectiva també amb l'ús de
videojocs terapèutics.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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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

1P EL TOT.indd 1

23/3/16 16:51

A

taul a

La Italiana
Restaurant: Jordi Gomà

Els amants de l’autèntica cuina
italiana, des de fa ben poc, tenen
un nou lloc de referència a Sant
Andreu de Llavaneres: La Italiana,
restaurant. Es tracta d’un establiment molt acollidor i agradable,
on ens hi sentim com a casa, amb
un servei molt proper.
El seu xef és de Milà, però de família siciliana dedicada a la restauració, de manera que ja va créixer
entre fogons i això es nota a cadascun dels seus plats, així com
que els productes emprats són de
primera qualitat.

PUBLI TOT A TAULA 1860.indd 2
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núm. 1641 del 19 al 25 de setembre de 2014

La tradició,
de màxima qualitat
A la carta hi trobem des dels “antipasti” –com el
carpaccio de bresaola de búfala o la burrata– a les
pizzes –amb més de vint diferents, també amb servei
a domicili, com la de fontina, gorgonzola, taleggio i
speck–, passant per la pasta –com els deliciosos agnolotti farcits de bacallà amb sàlvia i pesto vermell o
els “ravioli neri crostacci” amb tomàquet xerri, julivert, all i ametlla– i altres segons plats típics italians
com la “tagliata di vitello”. Els postres també són
casolans, com l’excel·lent tiramisú, el cannoli sicilià o l’strudel de poma, molt típic del nord del país.

Una experiència nova cada cop
A La Italiana volen que cada cop que els visitem sigui
una experiència nova. Per això cada setmana ofereixen la possibilitat de degustar plats típics d’una
zona d’Itàlia diferent, així com suggeriments de la
casa fora de carta que canvien periòdicament, com
els “bigoli con l’anatra” –una varietat de pasta amb
ànec–, el filet a la fontina –típic de la vall d’Aosta–
o els “tagliatelle al ragù d’agnello” –una deliciosa
pasta amb xai–.

PUBLI TOT A TAULA 1860.indd 3

També a
domicili
Menú i aparcament: Entre setmana tenen el menú
diari i el menú de pizza, els dos a 9,90 euros amb
beguda, postres o cafè inclòs. Per aparcar no hi
ha problema, ja que tenim l’aparcament gratuït de
l’antic camp de futbol a 100 metres. A partir de les
set de la tarda ja s’hi pot anar a degustar un bon
vi o una cervesa, sempre acompanyat d’una tapa.
Vi recomanat: Molts restaurants italians tenen oblidat el seu celler pel que fa a referències del país
d’orígen, però aquest no és el cas de La Italiana,
que ens ofereix vins italians d’alta qualitat com el
Tumà Primitivo Puglia, el Baci Di Sangiovese de la
Toscana o el Villa Migliarina, un Chianti Superiore.

La Italiana
C/ de Sant Joan, 8. Sant Andreu de Llavaneres.
930 166 393
Horari: De dimarts a dissabte de 12h a 16h i de
19h a 00h. Diumenge de 12h a 16h.
Pizzes a domicili: 931 747 876
L'impronta Pizza: De dilluns a diumenge de
13h a 16h i de 19h a 00h.
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CONCURS

#totataula
mumslikethewind

pambvisucre

guanya
el premi de
bar lennon
"Fem una xocolata?"

sandragelmamirats

guanya
el premi de
peix and chips
"Hummus de remolatxa"
Consulta tots les fotograﬁes premiades a:
www.totmataro.cat/totataula

Aquesta setmana
5 premis més!

Tot a taula 3,4 instagram + veritas.indd 2

guanya
el premi de
tasta tu
"Patatas a la riojana"
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núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

LA RECEPTA
DE

QUINOA AMB
SOBRASSADA VEGANA
Quinoa amb sobrassada vegana, una recepta
rodona que ens proposen els nostres companys de viatge d’Herbes de la Conca.
La quinoa es considera un superaliment i resulta imprescindible per a esportistes, nens i
vegetarians, gràcies als seus beneficis per a
la salut.

Recepta patrocinada per:

Tot a taula 3,4 instagram + veritas.indd 3

Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

33

1 tassa de quinoa
1 tassa i mitja d’aigua
3 cullerades soperes de sobrassada vegana
2 grapats de tomàquets secs
10 olives negres d’Aragó
Llimona
Alfàbrega
3 o 4 cullerades soperes d’oli d’oliva verge
Sal

Elaboració:
1. Col·loca els tomàquets en un bol i deixa’ls una
estona en remull.
2. Mentrestant, renta molt bé la quinoa, escorre-la
i posa-la al foc en un cassó juntament amb l’aigua. Quan bulli, abaixa el foc i espera fins que es
consumeixi el líquid.
3. Mentre la quinoa s’estigui coent, posa en un bol
la sobrassada i l’oli i barreja-ho molt bé fins a
aconseguir una crema homogènia. Reserva-ho.
4. Espinyola i pica les olives.
5. Escorre els tomàquets, eixuga’ls una mica i pica’ls en trossets petits.
6. Quan la quinoa ja estigui cuita, afegeix-hi la crema anterior i barreja-ho molt bé perquè s’integri.
Incorpora-hi les olives i els tomàquets, i remena.
7. Afegeix-hi un polsim de sal si cal, ja que depenent del tipus de tomàquet triat el plat pot quedar més o menys salat.
8. Serveix-ho i, si vols, decora-ho amb una mica
d’alfàbrega i unes gotetes de suc de llimona.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040
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REPORTATGE
Text: Cugat Comas
Fotos: Daniel Ferrer

Els detalls
del
cartell

Jaume Simon situa un cercle ple de
referències i homenatges

E

l compte enrere per Les Santes 2019
ja ha començat. Dilluns es va descobrir
el cartell de la Festa Major de Mataró,
obra de l’artista Jaume Simon. Es tracta d'un cartell on domina el color vermell intens
d'un element circular central. L'obra està plena
de detalls, referències i homenatges a diferents
elements de la festa i la ciutat.

El cartell de Jaume Simon es basa en una forma
circular, treballada amb les mans, que esdevé focus
d’atenció. El color escollit per omplir aquest cercle
és el vermell, un color viu, calent i seductor. L’artista
hi ha volgut incorporar elements que fan una referència concreta a l’univers de Les Santes i a la ciutat
de Mataró. Dins el cercle vermell hi ha fins a divuit
dibuixos que correspondria a la seva ubicació geogràfica si es tractés de Mataró vist des del mar: hi
apareix el tramvia de la plaça de Granollers, la Nau
Gaudí, la Coca, el tren, Santa Maria o la Matarona.
També hi ha elements relacionats amb la festa, com
el castell dels Capgrossos, l’espiera de les figures
festives, el ram de la Toneta, el casc d’en Robafaves...
El cartell també conté algunes referències amb un
especial record a artistes desapareguts: un fragment
del primer cartell de Les Santes democràtiques,
d’Eduard Alcoy; un petit homenatge a l’artista Jordi
Cuyàs, i fins i tot el barret de Pere-Màrtir Brasó. Al
centre del cartell hi apareix l’explosió d’un artifici
del castell de focs, l’acte més multitudinari i cohesionador de Les Santes.

Tot reportatge cartell santes.indd 2

Subirats i Simon, fotògraf i artista del cartell

Daniel Ferrer

Qui és Jaume Simon?
Jaume Simon va néixer a Cardedeu l’any 1954. Viu
i treballa a Mataró. Els seus aprenentatges artístics es van iniciar als tallers d’en Terri i de Pere
Casanovas. L’any 1973 ja va exposar a la Primera
Mostra d’Art Actual a Can Xammar, amb d’altres
artistes conceptuals. L’any 1975 va fer la seva primera exposició individual a la sala del Submarí Groc
del Torrent. Aquesta exposició també es va poder
veure a Arenys de Mar, Vic i Girona. Ha participat en
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diverses biennals a Manresa i Barcelona. El 1982 va
iniciar el projecte d’art contemporani CAPS.A. –juntament amb els artistes Jordi Cuyàs i J. M. Calleja–
que va estar actiu fins al 2017. CAPS.A. va esdevenir
una de les primeres revistes objecte que va néixer
en l’àmbit estatal i es va presentar a l’espai públic
de Mataró el 24 d’abril de 1982. Es tractava d’una
petita capsa que contenia “poemes, dibuixos, fils
de seda, olors i atzars”, tal com ho definien els seus
creadors. La CAPS.A. és una suma de disciplines,
d’intercanvis i de propostes, feta a moltes mans i
per a molts lectors i ha esdevingut un capítol del
món contemporani a Mataró.

Manel Subirats,
el fotògraf
(i instagramer)
d’aquest any

El 1986 va crear, també juntament amb Jordi Cuyàs,
l’escultura Matarona. A part d’aquesta escultura
ubicada a l’espai públic de Mataró, a la ciutat també
en trobem dues més: Oberta, creació individual a la
plaça d’Occitània, i Cooperació, a la plaça del Forn

Manel Subirats serà el fotògraf encarregat
de plasmar la Festa Major del 2019 en l’exposició del 2020. Manel Subirats (Mataró, 1972) es
dedica professionalment al fotoperiodisme des
de fa més de 20 anys. Va començar com a dissenyador gràfic i editor per a una revista d’àmbit
local fins que va saltar a la fotografia de premsa
per a diaris i revistes, tant locals com comarcals
del Barcelonès Nord. Ha treballat de docent en
diversos centres educatius de la península de
la mà de Fujifilm.

El cartell vol cridar l’atenció, exaltar la festa i
ser un mitjà per reconèixer els elements festius
i identitaris de la ciutat, i poder-los explicar als
petits de casa, posant en valor la història de la
ciutat, la festa i l’art.

Ha exposat en diverses sales, com la Sala
Ciutat de Barcelona, ha format part de l’exposició col·lectiva itinerant bARTcelona per diversos
museus i ha participat com a jurat en diversos
concursos fotogràfics d’àmbit nacional.

del Vidre, obra conjunta amb Mònica Vilert. El seu
recorregut artístic, doncs, ha passat per la pintura,
l’escultura i les instal·lacions.

Actualment col·labora com a fotògraf per
als departaments de Cultura i de Turisme de
l’Ajuntament de Barcelona. També treballa com
a freelance fent fotografia de viatge per a diverses marques comercials i per altres entitats
turístiques de diferents països i ciutats.

Les seves últimes exposicions a la ciutat han estat a la Col·lectiva de Sant Lluc de 2018, i també el
2018 al col·legi d’Aparelladors, com un dels artistes
finalistes de la Biennal de Pintura Torres GarcíaCiutat de Mataró.

Manel Subirats és molt actiu a Instagram,
la xarxa social per compartir fotografies més
popular (@msubirats). Té més de seixanta
mil seguidors, i és membre editor del perfil
@DescobreixCatalunya.

Tot reportatge cartell santes.indd 3
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Què són els diferents
elements del Cartell?
La Matarona

L'escultura Matarona, del mateix Jaume Simon
i Jordi Cuyàs, és una de les escultures públiques
més icòniques de la ciutat situada a l'accés de
Mataró Oest. Simon la situa pertinentment a la
part alta del cartell.

Les copes de Jordi Cuyàs
Les copes de cava "fan Festa Major però no
només hi són per això", explica Simon. I és que
l'artista ha volgut retre homenatge al seu amic
i company del col·lectiu CAPS.A Jordi Cuyàs
i el recordat cartell del 1995 en què les dues
Santes brindaven.

El ram

Els rams que llueixen a la mà la Toneta
o la Geganta, com a element propi de la Festa.

El tramvia
L'element de transport que unia parts de la ciutat
i també amb Argentona i que roman com a homenatge a la Plaça de Granollers també hi apareix.

La Nau Gaudí
Els arcs característics del quilòmetre 0 de l'obra
d'Antoni Gaudí, en la nau de l'antiga Cooperativa
Obrera Mataronense.

La xemeneia
En referència al passat fabril de la ciutat, que
antigament dominaven les diferents xemeneies
de les indústries. Simon assegura que no en representa cap en concret.

La bandera
Situada al mar,
d'on obté el co-

El tren

lor de fons so-

Apareix l'element motor amb estètica històrica

bre el que hi ha

en referència al primer ferrocarril de la Península

la creu de Sant

Ibèrica, Barcelona-Mataró, del 1848.

Jordi.

Tot reportatge cartell santes.indd 4
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Els focs d'artifici

El casc d'en Robafaves

Domina el centre del cartell l'esclat d'un foc

El drac que corona el casc del gegant Robafaves,

artificial, del castell de Focs del dia 27 com

imatge del Rei Jaume I i que va inspirar també

l'acte que suma més gent de tots els del

la figura del Drac de Mataró és a la part alta del

calendari local i de la Festa Major.

cartell, molt identificable.

La palma de les Santes
En la iconografia cristiana, la palma és el símbol
del martiri. Amb ella es fa present Santa Juliana
i Santa Semproniana.

El cartell d'Eduard Alcoy
Simon assegura que va llegir a un setmanari local la coincidència del 2019 amb els 40 anys de
Santes democràtiques. Per això ha incorporat
una referència al cartell del 1979, obra d'Eduard
Alcoy i símbol de la recuperació i refundació de
la Festa Major.

Santa Maria
Part de la Basílica mataronina on es venera a les
patrones. Se situa propera al centre del cartell.

El barret de Pere Màrtir Brasó
Tot i que el públic general l'associarà al barret
que protegeix del sol o les espurnes, Simon ha
volgut recordar l'artista Pere Màrtir Brasó, mort
l'agost passat als 65 anys: "És una manera de
recordar l'amic, que no va poder fer el seu cartell de Santes", explica Simon.

La mata
La planta, que dona nom al turó del rodal –i que
s'hi correspon amb la zona del cartell– i també
apareix a l'escut de la ciutat.

La gelosia o mirador
En referència al punt de visió que tenen els
geganters des de dins dels gegants i, també,

La Coca
Al litoral de llevant

explica Simon com a referència al disc 'Sons de
Les Santes' que hi juga visualment.

apareix el conegut
exvot de l'ermita
de Sant Simó, un

Els Capgrossos

element històric

Simon hi ha volgut plasmar els castells dels de

de la ciutat que és

la camisa blava amb aquest 4 de 9 amb folre

a Rotterdam.

Tot reportatge cartell santes.indd 5
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AMB EMPENTA
El Gremi d'Hostaleria veu la nova Unió de
Botiguers de Mataró com una "opa hostil"
Critica "pràctiques deslleials" de l'entitat per voler aixoplugar el sector restauració
al futur projecte NEM
Comerç: Redacció

Mala maror entre Gremi d'Hostaleria i la Unió de Botiguers de
Mataró (UBM). En un comunicat
molt dur signat pel seu president,
Enric Bartrés, el Gremi d'Hostaleria i Turisme critica l'anunci
fet per UBM de crear una nova
entitat que es dirà NEM (Negoci

Empenta 1 i 2 Gremi + GoGlobal 1860.indd 2

Empresa Mataró) i que pretén sumar també el sector de la restauració. Quelcom que considera,
assegura el comunicat de l'entitat,
una "opa hostil".
Així, el Gremi s'oposa frontalment a la nova proposta llançada des de la Unió de Botiguers:
“Volem denunciar les pràctiques
deslleials per part de la UBM en

els darrers temps en voler captar
empreses alienes al comerç i en
instrumentalitzar a aquestes empreses en benefici exclusiu de la
mateixa Unió de Botiguers”, assegura el comunicat. “Denunciem
l'opacitat i poca transparència
dels seus projectes de futur”, hi
afegeixen.
El Gremi veu el nou projecte

13/03/2019 15:57
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El conflicte és arran de la
proposta de creació per
del projecte NEM: Negoci
Empresa Mataró
NEM com “una deslleialtat institucional flagrant” i critica que
no se n'hagi informat en el marc
de la FAGEM, entorn en el qual
estan representades totes dues
entitats. “Tota l'actuació de la Unió
de Botiguers dels darrers temps
s'acosta al que podríem qualificar
d'opa hostil, no solament al sector
hostaler sinó també i per extensió al sector serveis en general”,
apunten. Per aquest motiu, des
del Gremi denuncien i exigeixen
explicacions a l'entitat botiguera.

Mesura de pressió
Segons ha anunciat, el Gremi
d'Hostaleria es planteja no signar el Pacte pel Comerç i l'Hostaleria 2019-2022 com a mesura de
pressió, i adverteix que és l'única
entitat empresarial representativa
del sector de l'hostaleria a la ciutat. El Gremi recorda que “la restauració de la ciutat està gaudint
d'un període d'expansió i creixement que beneficia a empresaris,
sector serveis, als treballadors i al
mateix comerç”.
La UBM demana tranquil·litat
De la seva banda, la Unió de
Botiguers de Mataró ha emès un
comunicat en el qual expressa
“sorpresa”, asseguren, davant la
reacció i el comunicat emès pel
Gremi d’Hostaleria i Turisme.
Des de la UBM asseguren que
són “conscients” que l’anunci fet
en el marc de la festa del 40è aniversari de la seva entitat pot haver
“generat dubtes en altres associacions”, però volen fer “una crida a
la tranquil·litat”.

Empenta 1 i 2 Gremi + GoGlobal 1860.indd 3

Oberta la tercera edició
del Go Global
El programa d’internacionalització d’empreses del
TecnoCampus busca afavorir les exportacions
Emprenedoria: Redacció

Acompanyar les empreses en el
seu procés d’internacionalització.
Amb aquest objectiu va néixer ja
fa tres edicions el programa Go
Global del TecnoCampus, una iniciativa que obre convocatòria des
d'ara i fins al 12 d'abril.

Procés de selecció
A partir de l'abril se seleccionaran vuit empreses que tinguin un
producte o servei exportable i que
comptin amb un equip qualificat i compromès amb el projecte
d’internacionalització. A més, les
empreses del Maresme poden beneficiar-se d’una bonificació del
60% del cost total del programa.

En concret, el Go Global vol donar
suport a les empreses en l’elaboració i execució de la planificació
estratègica, la promoció o la sortida als mercats internacionals.
A més, i segons expliquen des del
TecnoCampus, el programa compta amb una metodologia pròpia
que combina l'assessorament amb
el servei d’aterratge en una xarxa
de parcs tecnològics i incubadores
internacionals.

Més informació del Go Global
S'ha preparat una sessió informativa el 21 de març a les 12h al
TecnoCampus. La sessió comptarà
amb el testimoni d’Orygen, l'empresa participant de la primera
edició del programa.
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Empenta

Presentació de la Convocatòria d'ajuts d'Acció Social 2019

Bankia i la Fundació Iluro convoquen ajuts
per donar suport a projectes socials
La ‘Convocatòria d'ajuts d'Acció Social 2019’, dotada amb 30.000 euros, es posa en
marxa per tercer any consecutiu. Busca donar suport a projectes socials del territori

Entitats: A.G.

Bankia i la Fundació Iluro han
anunciat aquesta setmana, i per
tercer any consecutiu, la convocatòria dels ajuts destinats a aquells
projectes socials que es portin a
terme a la comarca del Maresme.
Amb un pressupost total de
30.000 euros, la ‘Convocatòria
d'ajuts d'Acció Social 2019’ està
dirigida a entitats sense ànim de
lucre que desenvolupin la seva
activitat a la comarca i que presentin projectes socials centrats en
la formació i l'orientació dirigida
a l'ocupació, al desenvolupament

del medi rural o a la millora de la
qualitat de vida de les persones i els
col·lectius en risc d'exclusió social.
En aquest sentit, Bankia i la
Fundació Iluro es dirigeixen especialment a aquelles entitats sense
ànim de lucre que desenvolupen
projectes socials orientats, per
exemple, a “fomentar l'ocupació
i millorar la qualitat de vida de la
gent gran, les persones amb discapacitat o les persones de collectius en risc d'exclusió social a
la comarca del Maresme”.
Els projectes que vulguin participar en la convocatòria d'ajuts
poden presentar-se des del divendres dia 8 de març i fins al 29 del

mateix mes.
Segons s'ha explicat des de l'organització, cada projecte podrà
rebre un suport econòmic de màxim 8.000 euros.
Les entitats sol·licitants es podran registrar a través de les pàgines web de la Fundació Iluro
(www.fundacioiluro.cat) o de
la web de 'Bankia en acción'
(enaccion.bankia.com/convocatorias).
Allà les entitats poden presentar la
seva sol·licitud de forma en línia.
Les entitats i els projectes que
hagin estat seleccionats en aquesta
‘Convocatòria d'Acció Social 2019’
es coneixeran a finals del mes de
maig d'aquest mateix any,

Ajut màxim

Les entitats que vulguin
participar en la
convocatòria d'ajuts de
fins a 8.000 euros,
poden presentar els seus
projectes fins al 29 de
març.

Empenta 3 Bankia 1860.indd 2
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El TecnoCampus, en una imatge d'arxiu

El TecnoCampus comença la promoció per
donar-se a conèixer entre els futurs estudiants
El centre, adscrit a la UPF, fa jornada de portes obertes i activitats de promoció
durant el mes d'abril i estarà present al Saló de l'Ensenyament
Universitats: A.G.

Pot semblar que encara queden
mesos perquè acabi el curs, però
per a molts estudiants aquests
dies són decisius. És el moment de
valorar el pas acadèmic següent
però, sobretot, de conèixer de primera mà els centres i universitats que ofereixen els programes
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més demandats. Pel TecnoCampus,
centre adscrit a la Universitat
Pompeu Fabra, és el moment de
donar-se a conèixer entre els possibles futurs estudiants.

Oferta actual
I és que actualment s’ofereix un
total de disset graus i dobles graus
en els àmbits de la tecnologia,

l’empresa i la salut. La principal
novetat de l’oferta per al pròxim
curs és el Màster en Logística,
Cadena de Subministrament i
Negocis Marítims, que consolida l’aposta feta per aquest sector
L’oferta de postgraus i màsters
es completa amb dos màsters i un
total d’onze títols d’especialització
professional.
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
VENEM EL GEGANT 'Pallasso
Ramonet' i pancarta (4x2 metres),
per a assossiacions, escoles.
682.555.218
SE VENDE LICENCIA taxi, por
jubilacion, 135.000€ negociables.
Tlf. 679.945.213
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
VENDO PISO 4HAB. 73m2. C/
Hermano Francisco. 90.000€.
696.685.879
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
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina.
Zona privilegiada. 639.703.037
TRASPASO PELUQUERÍA PLENO
rendimiento. Parc Central.
628.773.550
PLAZA PARKING ALQUILER. Calle
Jaume Recoder. 639.642.970
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TRASPASSOS-LLOGUERS
PÀRQUINGS EXTERIORS ZONA
bombers. Mòbil 636.470.044
TREBALL
BUSCO PELUQUERA. 636.848.924
E S V E N S KO D A F E L I C I A
250.000km. 500€. 619.719.861
AS S E S S O R I A N EC E S S I TA
ADMINISTRATIVA per departament
comptabilitat. 93.758.66.11
RESTAURANTE MEXICANO EN
Vilassar precisa cocinero de turno
Tarde/noche, fines de semana a
turno partido.
NOIA ESTUDIANT UNIVERSITÀRIA,
per fer de cangur i donar reforç
a nens de primària; amb nivell
d’anglès. Divendres i caps de
setmana. Mataró i voltants.
659.158.624
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
cuidado mayores por horas.
698.691.132
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
632.682.283
CHICA BUSCA TRABAJO ayudante
cocina, limpieza, coche propio.
Experiencia. 602.196.472
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA,
cuidado mayores. 632.604.247
CHICA BUSCA TRABAJO camarera,
limpieza. 617.022.261
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por
horas, cuido mayores. 693.993.579
CHICA CUIDA PERSONAS mayores,
niños, limpieza. Interna /externa.
694.413.416
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
662.275.082
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza.
Experiencia. 632.035.839
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
631.173.966
CHICO OFRECE CUIDAR abuelos.
E x p e r i e n c i a . Refe re n c i a s.
656.913.560
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA horas.
698.805.540
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PER INSERIR ANUNCIS: www.totmataro.cat/economics
E L TOT M ATA R Ó : O fi c i n es.
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

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

TREBALL

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
EN EL SECTOR.
IMPRESCINDIBLE EXPERIÈNCIA
a: cv@totmataro.cat
Interessats/Interessades envieu C.V.
. 3600
REF
ia:
Indicant la referènc
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CHICA SE OFRECE limpieza
en Argentona. Coche propio.
673.422.017
BUSCO TRABAJO cuidado personas
mayores, limpieza, canguro.
632.997.888
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
horas. 617.987.191
BUSCO TRABAJO cuidado personas
mayores, limpieza, canguro.
631.840.470
ME OFREZCO PARA cuidado de
personas mayores. 666.073.401
BUSCO TRABAJO DE interna
cuidado de personas mayores
y niños. Experencia en el sector
687.196.149
NOI EDUCADOR INFANTIL, s’ofereix
per cangurar, acompanyar o
recollir de l’escola. Experiència i
referèncias. 605.645.386
PROFESSIONALS
SE HACEN OJALES y se ponen
botones. Tel. 93.790.82.32
REFORMAS, OBRAS, reparaciones,
albañilería, electricidad, fontanería,
g a s , p i n t u ra . E c o n ó m i c o
670.232.977
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja.
Desembussos, fosses sèptiques,
neteges tècniques, de basses,
de piscines, sanejaments,
omplim piscines, diposits de
reg, manteniments, autoritzats
per el transport de residus
(ADR), inspecció claveguerem.
93.750.20.71 /93.750.63.77
LAMPISTERIA, FONTANERÍA,
electricidad, aparatos eléctricos,
reparación lavadoras, calentadores,
calderas. 697.725.158
M U D A N Z A S , M O N TA J E ,
desmontaje de muebles. 20€/
hora. 698.645.233 /610.627.821
WhatsApp
P I N TO R. P R E S U P U E STO S
ajustados. 607.480.942
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PROFESSIONALS
PINTOR Experiencia y Seriedad.
Conozca nuestros trabajos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel.
672.802.951
INSTAL·LADOR AUTORITZAT.
Electricitat, Aigua, Gas, Calefacció.
669.067.869. info@rtornay.es
T'AGRADARIA EDUCAR EL teu
gos? Posa't en contacte amb mi!
680.347.734, o, canquisso@hotmail.com
PALETA 697.685.580
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
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
VARIS
VENDO OLORES ÍNTIMOS para la
imaginación de adultos. Whatsapp
671.290.700
CONTACTES

Gestiona els teus

TRÀMITS DE VEHICLES
al moment, amb seguretat
i estalviant diners

� Canvi de nom i de domicili del vehicle.
� Informe de vehicles: titular anterior, càrregues pendents, etc.
� Baixes: definitives, temporals, per robatori, d’exportació.
� Matriculacions.
� Duplicitats de la documentació per pèrdua o sostracció.

La teva gestoria administrativa
� Sense esperes ni cues.
� Amb totes les garanties i per menys del que t’imagines
� Som experts en vehicles.

ASSESSORIA FISCAL i LABORAL
ASSEGURANCES
Ronda President Francesc Macià, 58 · Mataró
T 937 576 292 · info@finquesmontalt.com
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MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar
de encuentro.24h 689.843.590.
Piso privado
JAVI 70 AÑOS, buena posición.
Pasivo, deseo chico activo.
Máximo 48 años. Atlético, moreno.
682.462.579
PAULA, 28 años, paraguaya,
ninfómana, cariñosa, trato de
novios. 627.019.731
PATRICIA, sensual, buenas curvas,
100 pecho, educada, elegante.
Independiente. 698.624.767
TRAVESTI ANDREA. NOVEDAD en
Mataró. 110 de pecho. Activa, pasiva,
niñata, placentera. Estoy las 24h.
698.278.382
EVA RUSA MORBOSA beso con. .
12 chicas a tu servicio ven a gozar
680949969
NUEVA ESCORT 23 AÑOS .
632.219.539
MASAJE TODO el cuerpo. Chicas
nuevas. También a domicilio.
Zona La Havana, Rda. Cervantes.
688.019.809
NUEVO EN MATARÓ. Masaje todo
el cuerpo. Zona Frederic Mistral.
656.606.738
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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)

Urà a Taure, ja transitant pel teu sec-

Mart a Taure i fent bons aspectes

Mercuri retrògrad i conjunt al Sol fa

tor econòmic, apunta a uns anys que

amb Saturn, Plutó, el Sol i Mercuri, et

que potser t'expresses de manera ex-

les qüestions materials poden viure

dóna un plus d'energia emprenedora.

cessivament egoista o bé que tornis

alts i baixos però també noves ma-

Venus en tensió amb Mart, et demana

enrere per assegurar les teves passes,

neres de generar ingressos.

una mica més d'esforç.

en qüestions materials.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

La Lluna en trànsit al teu propi signe,

El Sol conjunt a Mercuri, i retrògrad,

Dubtes. Si normalment no ho fas, amb

t'acosta a qüestions familiars, que

fa que et mostris reservat. Si tens un

Mercuri proper a Neptú, pots adoptar

demanen la teva atenció. Pot ser que

problema relacional, sembla que no

una actitud més vacil·lant i sospesar

empatitzis, més del que és normal,

ho estàs valorant de manera correcta.

altres punts de vista. Compte amb els

amb algú a qui aprecies.

Cal ser més objectiu.

documents que signes.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Sembla que pots finalitzar una situ-

Plutó aspectat amb Mercuri retrò-

El Sol transita per la Casa IV i vius si-

ació de la qual n'estàs tip. L'energia

grad, a la Casa V, inclina a viure re-

tuacions de transformació en l'àmbit

Cardinal del teu signe, t'impulsa cap

trobaments amb persones del passat.

domèstic o familiar. Si s'aprofita bé

al davant. Un cop presa una decisió,

Sembla que algú t'està buscant doncs

la situació, és una gran oportunitat

no hi ha marxa enrere.

encara té interès en tu.

pel canvi d'arrel.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

L'entrada d'Urà al sector dels afec-

Urà en bon aspecte a la Lluna, inclina a

Mercuri retrògrad al teu signe, pot

tes indica que pots sentir necessitat

una bona connexió de les necessitats

fer que et facis enrere en una qüestió

d'alliberar-te d'una relació que no

emocionals. I pots descobrir interes-

que ja gairebé havies decidit. Si no

funciona o que aquesta es torni in-

sos nous com activitats relaxants,

estàs segur, preferiràs posposar-ho.

estable, entre altres coses.

cercant l'equilibri.

Compte amb els oblits.

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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Tàndem perfecte de GospelSons i Txell Sust
La formació de Gòspel torna al Monumental aquest dissabte acompanyada de la
cantant mataronina, solista de referència de la ciutat
Música: Anna Galdon

GospelSons torna al Monumental i ho fa per la
porta gran: acompanyat de la cantant mataronina
Txell Sust. Aquest dissabte dia 16 l'escenari quedarà petit per acollir les veus de la formació de gòspel
i la de la solista mataronina, una de les referències
musicals més importants de la ciutat.
Segons ha anunciat la formació, Sust cantarà cançons del cor com Never alone o Don't cry, del cantant
de gòspel nord-americà Kirk Franklin. Això, si, segons expliquen des de la formació, els temes estaran
preparats per a l’ocasió, i hi haurà algunes estrenes.
Algunes d'elles, tal com s'ha anat veient aquests dies
per les xarxes socials, s'espera que siguin More than
enough, de la formació Israel & New Breed, o Your
Spirit, de Tasha Cobbs.

Txell Sust, música i passió
Sust porta la música a les venes. Ha estat corista del
cantant Alejandro Sanz, ha editat diversos discos de
jazz i participa també de forma assídua amb la Big
Band Jazz Maresme. Solista de jazz i pop, a Mataró
va crear el grup Dressed in Blue i, juntament amb
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l'August Tharrats va entrar a formar part del Trio de
Jazz-Blues-Swing, formació amb la qual tenen enregistrats fins a quatre treballs. Ha estat número 1
amb el single Happy World i al llarg de la seva carrera
ha col·laborat amb noms destacats com Montserrat
Caballé, Ketama o Carlos Núñez. La seva veu és una
de les més habituals en televisió.
El concert d'aquest dissabte 16 de març de
GospelSons i Txell Sust està previst que comenci
a les 21h i està organitzat per la Casa de la Música
Popular de Mataró. Les entrades tenen un cost de
6 euros si es compren de forma anticipada (es pot
fer al web www.entradesculturamataro.cat) o, si es
compren de forma presencial, el preu és de 8 euros
a taquilla.

Grans cançons

S'espera que sonin
temes com 'Never
alone', 'Don't cry' o
'More than enough'
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Intentaran que la Juliana tingui
gust de Juliana
Cultura es compromet a buscar una versió que sigui
respectuosa amb la normativa de seguretat alimentària
L'any passat, en el marc dels
Requisits de Festa Major de Les
Santes, la Juliana que es va servir era totalment diferent de la

La Juliana és un còctel molt estimat

C12 Cultura Juliana.indd 2

clàssica. La raó era que la producció del típic còctel a base de
granissat de maduixa, cava, suc
de taronja i tres licors s'havia

Arxiu

externalitzat a una empresa i se
servia una Juliana embotellada
que va aixecar crítiques unànimes i va popularitzar l'etiqueta
de #fakejuliana (Juliana falsa) a les
xarxes socials. La Juliana del 2018
tenia un gust totalment diferent,
era molt més forta i va causar estralls a més d'una persona.
Al Plenari de Les Santes es va
reconèixer que la solució del 2018
no era satisfactòria i es va qualificar
"d'assaig-error" el procediment.
Fonts de Cultura van explicar que
es busca intentar acomplir amb la
normativa de seguretat alimentària
i van anunciar que s'està buscant
una fórmula “que s'acosti el màxim
a l'original i que tingui bons resultats en gust i també en seguretat”.
Per aquest 2019, doncs, es farà
una segona temptativa d'imitar
la Juliana original. | C.C.
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Afectats pel soroll del tràfic aeri
Les noves rutes d'aproximació a l'aeroport del Prat fan que els avions passin a prop
de les urbanitzacions més elevades de la vila
Societat: Argentona Comunicació

Fa gairebé un any que els veïns de Can Cabot, Les Ginesteres,
Can Raimí, Can Ribosa, i també de
cases disseminades d’Òrrius i de
Can Nadal (Vilanova del Vallès)
suporten més contaminació acústica. La causa és el 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 aire espanyol –Enaire–
va posar en marxa l’abril de 2018.
Aquestes noves rutes per arribar
al Prat passen per sobre de les urbanitzacions més elevades d’Argentona i el soroll dels avions és
notori, ja que, en aquest punt, la
majoria d’aeronaus volen entre

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

Amb el CONCURS de la
PARAULA INVERTIDA i el
concurs del
BANNER INVERTIT
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1.500m i 2.000m sobre el nivell
del mar. En Rosendo Domingo
viu a Can Cabot i assegura que “el
més fotut és a les nits” i, sobretot,
a l’estiu, quan tots els veïns tenen
les finestres obertes.
L’argentoní assegura que els avions volen tan a prop que es pot
distingir “perfectament la companyia que són”.

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:
MARIA CARMEN QUIROS MAYA
Paraula invertida:
LLIBRES

Adreça web del banner invertit:
http://www.peixandchips.com/

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.
* El premi caduca als 30 dies
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Joc literari
‘El chico de la última fila’, omple i satisfà a Argentona

Crítica de teatre: Comas Soler

Plena de gom a gom, la Sala d’Argentona va tornar a exhibir diumenge passat un altre dels seus encerts de programació. Aquest cop
amb ‘El chico de la última fila’, de
Juan Mayorga, amb direcció d’Andrés Lima i interpretat per David
Bagés, Guillem Barbosa, Arnau
Comas, Míriam Iscla, Sergi López
i Anna Ycobalzeta.
Juan Mayorga, a més de docent i
d’assagista, és un dels dramaturgs
en actiu més destacats d’Espanya.
Nascut el 1965 a Madrid, és doctor
en filosofia i llicenciat en matemàtiques. Admirador de Walter
Benjamin i partidari que el teatre
sigui una experiència poètica, és
autor d’una quarantena d’obres,
a més d’un bon nombre de peces
breus. També ha adaptat textos
dramàtics d’escriptors clàssics.
Al llarg de la seva activitat s’ha fet
mereixedor de prestigioses distincions i ha estat elegit membre de
la Real Academia Española.

Popularitat
‘El chico de la última fila’ és segurament l’obra més popular de
Mayorga i un dels seus millors textos. D’ençà que el va escriure per
encàrrec de la directora Helena
Pimenta, se n’han fet desenes de
produccions en països molt diversos. El 2008 va guanyar el premi
Max a la millor autoria teatral i una
adaptació cinematogràfica feta pel
francès François Ozon va guanyar
al Festival de Sant Sebastià el 2012.
Tot comença quan Germán, un
professor de literatura que en el
fons és un escriptor frustrat, està
corregint redaccions dels seus
alumnes i les comenta a Juana, la
seva dona. Enmig del fiasco general
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en descobreix una que té qualitat.
És de Claudio, un noi discret que
sempre s’asseu a la darrera fila de
la classe. L’escrit parla de com s’ha
introduït a casa d’un company
benestant, en Rafa, amb el pretext
d’ajudar-lo a estudiar matemàtiques. Germán, atret pel talent del
jove, l’anima a continuar escrivint
i així comença un serial en què
Claudio, potser per defugir la pròpia realitat, furga en la intimitat de
la família de Rafa. La dissecció que
en fa és plena d’invectives i crea
un ardit constant entre realitat
i ficció amb intencions no gens
clares, fins que Juana planteja els
límits morals del joc literari que es
porten professor i alumne.

Modulació idònia
L’espectacle que es va poder veure a Argentona s’havia estrenat a
la Sala Beckett a finals de gener.
S’hi nota la mà curosa d’Andrés
Lima que és un coneixedor profund del repertori de Mayorga per
les nombroses direccions que n’ha

El Chico de la última fila

fet, sobretot amb la companyia
Animalario. Ell ha marcat una interpretació que modula amb exactitud la complexitat de la trama,
els diferents nivells de lectura que
permet i les reflexions que indueix
sobre un munt de temes com l’educació, el llenguatge, l’escriptura, el
consum, l’art o la manipulació en
les relacions interpersonals. Actors
i actrius estan molt bé. Però destaca sobretot Guillem Barbosa, que
fa de Claudio, que és qui teixeix
la intriga i suporta el pes principal de l’acció dramàtica. També
Arnau Comas en el paper de Rafa,
el seu company. L’escenografia de
Beatriz San Juan, potenciada per
la il·luminació del mataroní Marc
Salicrú i l’ambientació sonora de
Jaume Manresa facilita que tot
transiti amb fluïdesa en els trencaments d’espai i de temps que té
el relat i en el doble pla que relaciona allò representat i allò evocat.
En resum, ‘El chico de la última
fila’ va convèncer i interessar el
públic argentoní, fent bona l’opinió de Juan Mayorga sobre el fet
teatral quan assegura que les idees
importants no són les de l’autor,
sinó allò que l’espectador es planteja a partir del conflicte que l’obra
li ha presentat.

Cedida
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Detall de les concentracions dels veïns i els actes racistes contra els menors no acompanyats acollits a Canet de Mar

Cedida

Alerta pels atacs racistes contra els centres
de menors no acompanyats
A Canet un home va entrar armat amb un matxet a la casa de colònies a la qual estan
els joves. Entitats com SOS Racisme recorden que aquests actes són "delictes d'odi"
Societat: A.G.

Un home va entrar amb un matxet al centre al qual estan acollits a
Canet de Mar un grup de menors
no acompanyats. Els fets van passar el dia 7, després que es fessin
virals per les xarxes socials vídeos
de veïns del municipi increpant als
joves i demanant que marxin de
la població maresmenca.

SOS Racisme

“¿Què ha de passar perquè les administracions
públiques reaccionin?
¿Quin és el límit de violències que han de suportar
aquests nens perquè
comencem a tenir en
compte els seus drets?”
No han estat els únics atacs a
Catalunya. A Castelldefels, aquesta
setmana un grup de 25 encaputxats va assaltar el centre de colònies que acull 35 d'aquests menors,
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provocant un mínim de tres ferits.
La Conselleria d’Afers Socials ja ha
anunciat que traslladarà el cas a
la Fiscalia especialitzada en delictes contra l’odi i la discriminació.
Els fets han posat en alerta les
associacions que lluiten contra el
racisme i han posat sobre la taula la
situació d'aquests menors. Davant
aquests actes de racisme, diverses
entitats recorden que aquests són
“delictes d’odi que han de ser condemnats com a tals”.

Els 'MENA'
Se'ls anomena MENA, Menors
d'Edat No Acompanyats. Són joves i adolescents tutelats per la
Generalitat sense cap mena de
família en la qual recolzar-se.
La gestió de la Generalitat és
considerada deficient des de fa
anys (deguda sobretot a la privatització i externalització d'un
servei tan delicat com aquest),
però la recent arribada ha acabat de desbordar l'administració,
que ha delegat en els ajuntaments
molta part de la responsabilitat.

Així, en una espècie de 'terra de
ningú', els menors han estat recollocats en cases de colònies o albergs, fet que no ha agradat a alguns
veïns. Les entitats que els acompanyen recorden que els menors vénen de situacions precàries i l'únic
que volen és treballar i guanyar diners, “però no tenen ni la formació
ni la situació legal per fer-ho”.

SOS Racisme:
“No són casos
aïllats”
Per l'entitat SOS Racisme,
actes com els de Canet o de
Castelldefels “no són actes
ni fortuïts ni aïllats: són la
conseqüència d’una campanya de criminalització cap
als ‘menes’”, apunten en un
comunicat. El document assenyala els “poders públics,
mitjans i partits polítics” com
a corresponsables d’aquesta
campanya de criminalització.
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VENTA
Cabrera de mar

392m² / 15m² terraza / 5 habitaciones
4 baños / 1 aseo / parcela 701m² / A/C
calefacción / terraza / parking / piscina
amueblado

740.000 €

ref. VMA1902009

Alella

531m² / 30m² terraza
5 habitaciones / 4 baños
1 aseo / parcela 4.553m²
A/C / calefacción / terraza
garaje / trastero / patio
zona servicio / piscina
jardín

227m² / 15 m² terraza
3 habitaciones
habitciones / 3 baños
1 aseo / parcela 320m²
A/C / calefacción
terraza / parking
trastero / ascensor
piscina

ref. VMA1902003

ref. VMA1810003

1.350.000 €

691.000 €

ALQUILER
Badalona

Vilassar de mar

70m² superficie / 10m² terraza / 2 habs
1 baño / A/C / calefacción / terraza / trastero

990 €/mes

ref. AMA1902004

60m² / terraza 150m²
comunitaria
2 habitaciones / 1 baño
A/C / calefacción
ascensor

285m² / 98 m² terraza
4 habitaciones / 3 baños
parcela 650 m² / A/C
calefacción / terraza
parking / jardín / piscina

ref. AMA1810017

ref. AMA1808001

800 €/mes

En aProperties buscamos aseso res
inm ob ilia rios para alquiler y venta .

Enviar C.V. a r r hh@a p ro pe r ti e s.e s

Sant Vicenç de Montalt

*Garantía de cobro del alquiler por un máximo de 4 meses de impago. Consúltenos los términos y condiciones.

Cabrils

2.926 €/mes
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Mataró / Avenida de Cabrera 36, 4ª / Barcelona / Passeig de Gràcia, 85 · 8ª
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Joan Fargas

música amb consciència

Neus Masnou

Joan Fargas és l’actual director de l’Escola Municipal
de Música de Mataró. Format tant en el món de la
música com en gestió estratègica, Fargas està al cap
de 45 persones i també imparteix classes a l’Escola
Superior de Música de Catalunya (ESMUC).
La seva relació amb la música ve des de la infància
quan, explica, els seus pares el duien des del petit
poble de Castellterçol fins a Manresa per estudiar-ne.
Sentint que també tenia vocació organitzativa, va decidir enfocar la seva carrera a l’àmbit de la gestió als
35 anys. Fargas considera molt interessant que entrin
persones al món de la gestió que, com ell, “estiguin
empapades de la vivència de ser sobre un escenari”.
Tot i que a l’escola també es fa formació encarada
a accedir a estudis superiors, Fargas apunta que “la
major part de la gent apuntada hi és per gaudir, perquè els agrada”. Així, l’escola té projectes com Escoles

Orquestrals, que consisteix en classes de música en
horari lectiu a diferents col·legis de Mataró, així com
la creació d’un cor de Gospel de majors de 65 anys.
Fargas s’alegra de dir que l’Escola Municipal, que
inclou un total de 850 alumnes -més els que hi participen des d’altres projectes- ha viscut en els últims
anys un augment dels adults apuntats. Té la sensació
que això demostra que “l’escola està esdevenint una
opció d’oci i creixement interessant per als ciutadans”.
Encara amb la gran quantitat de persones que abraça, l’escola no compta amb una seu oficial i realitza
les classes en les instal·lacions d'escoles primàries.
Confien que, amb l’arribada de les eleccions municipals, els partits facin propostes per solucionar-ho.

Educar per transformar
Amb seu física o sense, Fargas creu que l’Escola Municipal
és un important motor cultural de la ciutat, que tant
anima als més petits a aprendre a tocar instruments
com posa a disposició de tothom la possibilitat de
gaudir de la música. A més, Fargas veu l’escola com
un instrument transformador. No perquè ho sigui per
si sola, sinó perquè “l’art transforma
les persones, i la gent és el
que després transforma
la societat”.

Daniel Ferrer

APUNTS
Defineix-te: Aprenent en
constant recontrucció
Un referent: Zygmunt
Bauman, filòsof
Una pel·lícula: Matrix
Un viatge: El de l'autoconeixement
Un repte: Que més gent de la ciutat
descobreixi el gaudi de la música
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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. 2524
ZONA
EIXAMPLE

OCASIÓN! PISO SEMI NUEVO CON ASCENSOR: 3 hab. 2 dobles, baño con bañera,
suelos gres, cocina formica, ext. aluminio.
€ Exterior muy luminoso. (C.E. EN TRÁMITE)

T

179.000
Ref. 3216

T

ZONA RDA.
CERVANTES

R
TU HIPOTECOASAPUEDES!
L 100%

Ref. 4523
T
ZONA
CERDANYOLA

PARK. INCL. GRAN ÁTICO 120M2: Gran ático
120m2, tza 15m2, 4 hab. (1 suite) + buhardilla,
salón 30m2, cocina of. roble, chimenea y gale€ ría, 2 baños, suelos mármol. (C.E. EN TRÁMITE).

199.000

PLANTA
BAJA
CON PATIO
DE 40M2

3 habitaciones (1 doble), la cocina
de roble blanca con galería anexa,
baño con ducha, los exteriores de
aluminio, suelos de parquet. (C.E.
en Trámite)

92.000€

Ref. 4509
T
ZONA
ROCABLANCA:

PISO DE GRANDES DIMENSIONES. 120M2.
CON ASCENSOR: 4 habitac. 2 dobles, con
2 baños completos, salón 30m2, la cocina
office, suelos de gres, exteriores de alumi€ nio. Pk opcional. (C.E. EN TRÁMITE).

210.000

Ref. 01251
ZONA CAN
BRUGUERA:

CASA A 4 VIENTOS ESPECTACULAR: De
350m2 terr. 1.115m2 con piscina, 5 hab. +
trastero, cocina 30m2 con chimenea, suelos mármol, salón 40m2, calefacción /a.a,
€ terraza, garaje 3 coches. (C.E. EN TRÁMITE).

T

483.000

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

937 965 148
13/3/19 13:16
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - Parc Central

142.260 €

MATARÓ - Peramàs

169.680 €

ÀTIC DÚPLEX TIPUS LOFT IDEAL PARELLES JOVES!

PIS MOLT LLUMINÓS IDEAL PER A UNA FAMÍLIA!

34m², 1 habit., 1 bany, cuina americana, balcó-terrassa 12m², terres
gres, traster, 2 pàrq., ascensor...Tssa 35m², terres de gres, portes de
fusta i finestres amb tancaments d’alumini. Vistes mar! T 151542

95m², 4 habit., 1 bany, cuina office, saló-menjador, balcó, calefacció,
sòls de terratzo, armaris encastats, finestres lacades amb tancaments d’alumini i portes de fusta.Tots els serveis!! T 151533

MATARÓ - Cirera

188.712 €

EN EXCLUSIVA, PIS AMB TERRASSA MOLT ASSOLELLAT!
75m², 2 habit., 1 bany, cuina americana, saló-menjador, balcó, calefacció, tanc. alumini, portes de fusta. Molt assolellat. Ben comunicat:
supermercats, botigues, centres educatius, mèdics... T 151482

MATARÓ - Centre

265.000 €

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

MATARÓ - Urb. Vallveric

335.500 €

PRECIÓS PIS MODERN D’OBRA NOVA MOLT BEN SITUAT!

PIS DE DISSENY AMB GRAN TERRASSA DE 40M2!

121,23m²,sup.útil 93,50m².4 habit., 2 banys, cuina office, saló-menjador, 2 balcons, aa/cc. Pàrquing i traster opc. Terres marbre, calefacció,
persianes elèctriques, portes fusta i tancaments d’alumini!! T 150963

120m², 3 habit., 2 banys, cuina americ., saló-menj., aa/cc, calefacció,
led, parquet, garatge. Vistes! Zona tranquil·la i comunicada. Garatge,
traster 15m², portes noves fusta i tanc. d’alumini. !!!T151544
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al

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

MATARÓ - Centre

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

700 €

PIS TOTALMENT MOBLAT I MOLT ASSOLELLAT!
70m², 2 habit, 1 bany, cuina office, saló-menjador, balcó, terres gres,
traster, etc... Sòls de gres, portes envernissades de fusta i finestres
amb tancaments d’alumini. Molt assolellat!!! T101678

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

LLAVANERES - Centre

900 €

PIS EN ZONA MOLT TRANQUIL·LA ENVOTAT DE SERVEIS!
130m², 4 habit., 2 banys compl, cuina office, saló-menj., balcó-trerrassa 15m2, calefacció, terres parquet, pàrquing. Zona comunitària
amb jardí i piscines. Zona molt tranquil·la i privilegiada!!! T110691
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MATARÓ - Pla d’en Boet

770 €

PIS TOTALMENT EXTERIOR I MOLT ASSOLELLAT!
84m², 2 habitacions, 1 bany amb banyera. cuina office àmplia amb
galeria, gran saló-menjador, balcó, zona safareig, calefacció, terres
de gres, tancaments d’alumini, etc... Molt assolellat!! T110680

MATARÓ - Centre

825 €

PIS MOLT PRÀCTIC AMB UNA CÒMODE DISTRIBUCIÓ!
75m², 3 habit., 2 banys (1 amb banyera i l’altre amb plat de dutxa),
cuina office, saló-menjador independent. Ben comunicat amb comerços, serveis i transport públic. Molt assolellat!! T107619

MATARÓ - Centre

550 €

OFICINA MOLT BEN SITUADA I TOTALMENT ADAPTABLE!
108m2, 1 bany i 1 cuina. Totalment adaptable. Especial oficines o
acadèmies. Situació immillorable! Molt ben comunicada, costat Pl.
ta Anna. Molta llum natural. Disposa de cuina i bany!!! T302957
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Muntura + vidres
antireflexants
MONOFOCALS

PROGRESSIUS
*

*

MIQUEL BIADA, 72 (MATARÓ)
* Límit de graduació subjecte al quadre de fabricació del proveïdor.
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