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La Volta a Catalunya torna a escollir Mataró com a punt
de partida de la segona etapa, aquest dimarts
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Pl. Cuba, 48, Mataró
info@sucasa.es

Tl. 93 757 12 82
4129

www.sucasa.es
AQUESTA SETMANA
DESTAQUEM AQUEST
IMMOBLE

QUALITATS REALMENT
SINGULARS!
ATENCIÓ, DE LES MILLORS OCASIONS!

PREU EXCEPCIONAL!

Ref. 12981 CERDANYOLA NORD: Per a inversors que busquin bona rendibilitat o bé 1r habitatge. 2n pis en perfecte estat, sense necessitat de
reformes. 3 dormitoris. Saló menjador acollidor,
balcó carrer tranquil. Cuina independent. Galeria.
Bany amb dutxa. Oportunitat per preu!

Ref. 12984 Z. AVDA. PERÚ: Bona oportunitat per
la seva excel·lent relació entre superfície, estat i
preu. Habitatge 86m2 alt, ben orientat i lluminós.
Impecable. 4 dormit. Saló menjador 22m2, cuina
office en perfecte estat. Bany. Portes de cedre.

T

69.000€

T

Ref. 12985 CENTRE/HAVANA: Al costat
del mar, en una de les zones més tranquil·les
i demandades de la ciutat. Caseta per reformar en P.B. + 2 altures i sota-coberta, 45m2
per planta (4.7 X 9.5 aprox.) Total 140m2.
4 dormit +“golfes”, llar de foc. Excel·lent
ocasió per característiques!!

T

87.000€

159.000€

ACTUALMENT LLOGAT!

EXCEL·LENTS POSSIBILITATS!

PREU EXCEPCIONAL!

Ref. 12982 CENTRE/Z. MARÍTIMA: Ocasió especial ideal inversors. Bon pis 46m2 + terrassa
12m2, tipus clàssic, costat mar i en carrer semivianants. 1er pis, de pocs veïns. Reformat recent.
Impecable. Saló amb cuina integrada. 1 dormit.
Bany. Zona privilegiada: cèntrica, platja i estació.

Ref. 12986 CERDANYOLA: Caseta edificada
en 2 plantes + sota-coberta i diverses terrasses.
Ideal persones vulguin adaptar-la i reformar-la.
P. Baixa + Primer pis totalment diàfan + estudi
amb terrasseta a nivell. Superfície per planta de
60m2 aprox. Difícilment comparable.

Ref. 12633 DOSRIUS/CAN MASSUET: Bonica
casa a 4 vents sobre parcel·la 900m2 amb excel
·lents vistes. 130m2, terrassa de 110m2 i jardí
250m2. Planta pis tenim un dormitori, la terrassa
de 110m2 i habitació d’aigües. A la planta baixa
ens trobem amb 3 dormitoris dobles.

T

126.000€

T

160.000€

T

199.000€

SENSE VEÏNS A DALT!

ZONA AGRADABLE!

ATENCIÓ A AQUEST IMMOBLE!

Ref. 12975 Z. PERAMÀS: De les zones més interessants de Mataró. Habitatge 120m2 + terrassa
d’ús privatiu 25m2. Edificació impecable. 4 dormitoris (3 dobles). Saló 28m2. Gran cuina office. 2
banys complets. Calefacció. Traster part superior.
Habitatge molt completa a preu raonable.

Ref. 12977 CAMÍ DE LA SERRA: Habitatge molt
complet. D’alçada mitjana i ben distribuït sobre
110m2 4 dormitoris. Gran saló 28m2. Balcó vistes mar i muntanya, àmplia cuina 17 m2. Es troba
en excel·lent estat de conservació. Aparcament
inclòs. El millor de la zona!!

Ref. 12955 Z. EIXAMPLE: Habitatge amb excel.
lents qualitats, superfície 117m2. Edificació amb
bona presència impecable. 4 dormit. Saló 26m2
indep. Balcó/terrasseta. Cuina office equipada i
actualitzada. Galeria. 2 banys (1 suite). Calefacció. Terres parquet/porcellànic. Aparc.+ Traster.

T

207.000€

T

249.500€

VOL SABER QUAN VAL EL SEU PIS?
Valoracions gratuïtes. Truquin’ns sense cap compromís
Li oferim una solució a mida, en 24h.

T

288.500€
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Posa “guapo” el teu immoble per
aconseguir una venda exitosa!

L

'estat de conservació d'un immoble és un condicionant clau per a la seva venda, per això sempre
és recomanable fer el possible perquè llueixi la seva
millor cara. Els petits detalls com l’ordre o la neteja
són fàcils d’assolir, i alhora fonamentals per atraure
els futurs compradors.
Altres opcions que requereixen més pressupost serien, per exemple, la pintura total o parcial de l’habitatge, sobretot en els casos d’immobles antics; o els
serveis de home staging, que equipen amb mobiliari
de mentida les habitacions principals per donar-li un
aire totalment renovat, modern i atractiu.

De vegades, però, tot i fer aquestes millores els venedors topen amb una situació difícil de resoldre:
l'habitatge reuneix tots els requisits que volen els
futurs compradors, però l’acaben descartant perquè
el seu pressupost no arriba per comprar-lo i també
reformar-lo.
Ara, a Urbenia tenim la solució. Oferim als propietaris
la realització d'un projecte de reforma del seu habitatge, el cost del qual és totalment assumit per nosaltres.
Aquest projecte inclou: pressupost de cada actuació a
realitzar (canvis de distribució, fusteria, banys, cuina
...), renders dels diferents espais i plànols de distribució

Contingut patrocinat per

original i postreforma. Tot aquest material es lliura
en mà al propietari i, el més important, s'inclou en la
campanya publicitària de l'immoble per augmentar
el seu impacte i nombre de sol·licituds.
La segona part afecta més directament a la part
compradora. Si els clients interessats volen adquirir
l'habitatge amb el projecte, podran adaptar-lo al seu
gust i incloure el cost de la reforma final en la mateixa
hipoteca de compravenda.
Això vol dir que el client d'Urbenia pot comprar un
immoble reformat sense haver d'aportar més entrada
de la que hauria de lliurar per aquest mateix immoble
en el seu estat original. La reforma es veurà repercutida en la quota hipotecària, però amb un impacte
mínim en comparació al que suposaria finançar-la
amb un préstec personal.
Per tant, tot són avantatges en aquest servei únic que
estem oferint en exclusiva al Maresme. Si vols vendre
el teu immoble al millor preu, aquesta pot ser la solució
que estaves esperant. Sense cap sobrecost per a tu.
Facilitem la venda amb el projecte de reforma, i facilitem la compra amb la possibilitat d’incloure la reforma en la hipoteca.

93 115 14 11
www.urbenia.es
reforma@urbenia.es
Arenys, Barcelona, Mataró, Pineda i Premià
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Davant de tot
Panot Mataró
Opinió: Cugat Comas

El del panot és un món que pot arribar a ser fascinant, si s'hi posa
més pa que formatge i amb un cert ànim observador. Deixeu-me
que us en parli. Els panots són les rajoles que conformen les voreres. N'hi ha de tipologia determinada i, de fet, n'hi ha d'idiosincràtiques de les diferents poblacions. Jo tinc un amic que, fins i tot, els
col·lecciona. Com totes les acumulacions de col·leccionista és entre
absurda i prosaica, però també he de dir que és el meu col·leccionista
preferit. Els que som avesats a l'ordre del propi caos sempre hem
admirat els qui saben tenir controlat, arxivat i classificat algun gènere de raresa. I té més mèrit el qui ho fa amb panots que no pas
amb càntirs o plaques de cava, desenganyem-nos.
Més enllà d'aficions estrambòtiques, el món del panot genera interès com un altre amic ens fa notar arran d'una notícia sobre el
conegut model Barcelona. Conegut per diferents motius: des del
fet que Manuel Valls l'ha convertit en emblema pictòric del seu intent de fer-se seva la vara d'Alcalde de la ciutat comtal. O, encara
més, s'associa al nostre Puig i Cadafalch amb la utilització del panot i se li atribueix el disseny de la sanefa del barceloní. A més, el
panot té un "què" rupestre, de pedra bàsica, que el fa suggerent.
Si t'hi fixes molt, els pots anar identificant i, fins i tot, quan se'n fan
substitucions és fàcil de detectar-hi petites diferències. Encara que
sigui del mateix model, no hi ha dues partides iguals i això s’acaba
convertint les voreres en autèntics mosaics d'acumulació del temps.
El panot, tira, doncs. Té la seva gràcia. Una peça robusta que aguanta
el pas del temps i la inclemència amb força més resultat que nous
materials i que, a més, ens diu coses de per allà on trepitgem. Això
hauria de ser, si més no, en teoria. Perquè a Mataró cada cop hi ha
més intervencions a la via pública que no compten amb el disseny
de les quatre pastilles i les rodones en diagonal que ens és propi.
Preguntant un dia a un responsable, em va explicar que posar Panot
Mataró a Mataró no és un requisit per les empreses que renoven les
nostres maldestres voreres. Si més no és un afegit. I és una pena,
perquè precisament en temps en què la tendència urbanística ens
parla de nous vials amb més zona pel vianant que no pas pel cotxe
resulta que fem voreres sense identitat pròpia als panots que s'hi
posen. Un bon exemple, l'Eix Herrera.
Ja sé que precisament ara hi ha mil coses més importants que si a
una vorera hi trobem el nostre disseny o no. L'important és la vorera
i no el panot, diran. I potser tindran raó. O potser no.

Davant de tot 1861.indd 1

UNI GIRONA DE BÀSQUET
APLAUDIT: L'equip juga al Gironès
però té ànima mataronina gràcies
a Rosó Buch i Núria Martínez. Les
nostres són peces clau en l'accés
a les semifinals d'Eurocup.

CAS CAN QUIRZE
CASTIGAT: La sentència contra
l'Ajuntament no és ferma i es pot
recórrer, però no deixa de suposar
un nou revés urbanístic i judicial
contra l'Ajuntament.

L’ENQUESTA

T'agrada el cartell de Les
Santes 2019?
73,5% No
16,3% Sí
10,2% Pse, pse

LA PREGUNTA

Bankia hauria de cedir
l'antic edifici central a
Mataró?
VOTA L'ENQUESTA A:

20/03/2019 17:16

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

Penya Barcelonista del 66-67

De fa 25 anys

Francesc Estatuet guarda un extens arxiu fotogràfic on destaquen
moltes imatges de la seva època
de futbolista local. En la d'aquesta
setmana, corresponent a la temporada 1966-67 veiem la fotografia protocol·lària prèvia a un
partit entre la Penya Barcelonista
de Mataró i el Juventus. Al camp

del Mataró i quan aquest comptava amb gespa natural.
L'entrenador era el senyor
Carbonell i figuren com a jugadors disposats per la instantània
Simó, Arnau, Andiac, Jové, Prat
I, Prat II, Rodríguez, Morgado,
Estatuet, Gonzàlez i Andreu Soler.

De fa 15 anys
ANY XXXIII

Del 21 al 27 de març de 2014

www.totmataro.cat
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NÚMERO 1619

Un cartell d’autèntic luxe pren part de la Volta a Catalunya
que serà a Mataró dilluns i dimarts

ILURO

AÏLLA’T DEL FRED

ALUMINIS
La millor garantia al seu Servei
· T 93 757 76 03 · F 93 757 83 57
· Via Europa, 189-193 (a 50m Decathlon) Mataró
· (Obert també dissabtes al matí de 10 a 14 h)
www.aluminiosiluro.com

Que no es quedin
per sempre més
al fons d’un calaix!

%

COMISSIONS
12 MESOS
SENSE INTERESSOS

PORTADA EL TOT 1619.indd 1

De fa 5 anys

Foto antiga 1861 ok.indd 1

19/03/14 11:53

si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses...
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot
porta - les a les oficines d ’ el tot mataró
(carrer d’ en xammar, 11) o a fotoantiga@ totmataro.cat

20/03/2019 17:16
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es perd cap detall?
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DEMANI UNA REVISIÓ AUDITIVA GRATUÏTA

Amb la confiança de 80 anys d'experiencia en satisfer els nostres pacients

GAUDEIX DE
CADA DETALL
DEL TEU MÓN
Gaudeix del teu segon parell
de progressives Varilux inclòs!

Enquesta a 10.004 persones del panel de Netquest + test de producte a 100 persones a través de BQS a l’octubre de 2018. www.granpremioalainnovacion.com

EL TEU VARILUX ESPECIALISTA A MATARÓ

300x250 Publi-Vx Xclusive 4D-Ximenes 2019.indd 1
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Ciutat
Daniel Ferrer

La justícia reobre el cas Can Quirze
Els propietaris de la urbanització vencen l'Ajuntament, que vol recórrer, i obliguen a
aquest a retornar 1,2 milions de les obres de la zona que van acumular sobrecost
Urbanisme: Cugat Comas

L'afer del sobrecost de les obres
d'urbanització de Can Quirze ha
tornat per via judicial. El famós
"mort a l'armari" al que va fer referència la llavors regidora Núria
Calpe –en unes declaracions al
Tot Mataró i al Capgròs que van
provocar una crisi entre PSC i CiU,
llavors al govern– ha tornat a aparèixer somort, surant i amenaça
de provocar un nou terratrèmol.
Si algú es pensava que era aigua
passada, va córrer massa.
La justícia ha sentenciat que els
darrers 1,2 milions que l'Ajuntament va cobrar als propietaris per
uns imports sobrevinguts i apareguts d'un dia per l'altre en un calaix –o de l'armari dels morts de
Pumsa, seguint el verb de Calpe–
els haurà de retornar el comú a

Obertura 1-2-3 Can Quirze.indd 2

aquests propietaris, que en la seva
majoria havien pagat amb una mà
però amb l'altre havien denunciat a Pumsa per irregularitats. El
Cas Can Quirze torna i el govern
anuncia per boca de l'Alcalde que
recorrerà la sentència per no haver
de retornar 1,2 milions per costos
d'urbanització dels dos sectors en
què es divideix la urbanització situada al llevant de Mataró.

Números que no quadraven
Els pèrits contractats pels propietaris de Can Quirze alertaven ja
al maig del 2017 sobre la dubtosa
justificació dels 1,2 milions que
ara la justícia pot fer retornar de
l'Ajuntament als veïns, com una pilota de tenis restada. Denunciaven
llavors que no hi havia ni factures
ni albarans precisos i que la documentació també permetia dubtes.

L'advocada Olga Amargant apuntava que “en molts casos no quadren les partides de les liquidacions amb les factures, no s'entén
que apareguin factures en calaixos
deu anys després d'unes obres o
múltiples costos que s'acompanyen d'albarans on és impossible
identificar a quines obres fa referència aquell import”.
Ara la justícia els ha donat la
raó. I no és pas poca cosa en un
moment en què l'actual govern ha
hagut de gestionar en el seu primer
mandat dos revessos importants
en matèria de planejament urbanístic, entre el del Corte Inglés i el
propi de PUMSA.
A les acaballes del mandat, 1,2
milions d'euros a retornar poden
generar soroll o controvèrsia. I pudor, de fet, n'ha fet sempre. És el
que tenen els morts que suren.

20/03/2019 18:58
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Ciutat
Daniel Ferrer

1,2 milions que de moment no es pagaran
L'Ajuntament vol exhaurir el recorregut judicial per no retornar l'import reclamat
pels veïns, que van portar al cas al jutjat quan Pumsa els va imposar els càrrecs
Urbanisme: Redacció - ACN

El jutjat contenciós administratiu
número 3 de Barcelona ha condemnat l'Ajuntament de Mataró a
retornar 1,2 milions a una seixantena de propietaris de la urbanització

Can Quirze. Els diners, que l'Ajuntament va liquidar el mes de novembre de 2016 i que després va
reclamar als veïns, corresponen a
part d'unes obres d'urbanització
de la zona (asfaltat de carrers, enllumenat, clavegueram...) que va

executar l'empresa Ferrovial. Els
propietaris van portar el cas a judici perquè consideraven que es
tractava d'un sobrecost injustificat i que havia prescrit perquè les
obres havien acabat el 2006 i, per
tant, havien passat més de 10 anys

EL TOT MATAR
MATARÓ EN PAPER
E U CADA DIVENDRES...
T
P
O
R
AP
LES 24H A TOTMATARO.CAT
SUBSCRIU-TE AL MAILING DIARI A WWW.
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El recurs judicial

El recurs presentat per
l'Ajuntament es basa en
què la recepció dels treballs no es va fer fins el
2010 pel que no haurien
passat els 10 anys que el
jutjat posa com a termini
per justificar que l'Ajuntament no cobri les quotes
als propietaris dels dos
sectors de l'urbanització
entre la finalització dels treballs i
el cobrament de les quotes. Per la
seva banda, el consistori, que ha
presentat recurs d'apel·lació contra la sentència, considera que no
van prescriure perquè fins al 2008
es van fer obres complementàries
i perquè la recepció dels treballs
es va produir el 2010.
Segons el consistori, l'any 2016
es va veure obligat a liquidar les
darreres quotes de les obres “en
defensa de l'interès públic i per
responsabilitat jurídica” després
que l'empresa municipal PUMSA
descobrís un deute pendent no
cobrat d'1,2 milions.
Un deute que se sumava a unes
obres que van costar un 35% més
del pressupostat inicialment.

Les famoses derrames
De mitjana, cada propietari havia de pagar uns 20.000 euros, a

Obertura 1-2-3 Can Quirze.indd 5

excepció de dos grans propietaris: l'escola Meritxell i el Tennis
Mataró. Bona part dels propietaris ja van pagar a PUMSA les parts
que els corresponien d'aquestes
quotes, tot i que alguns d’ells van
reclamar l’ajornament o el fraccionament de les mateixes. Ara, la
sentència reclama al consistori que
retorni les quantitats que els veïns
ja han abonat i els seus interessos

des de la data del pagament i que
assumeixi el cost del judici.
Fins que la sentència no sigui
ferma, l'Ajuntament ja ha anunciat que no tornarà els diners als
propietaris.
Això sí, als que no hagin acabat
de pagar, si ho sol·liciten, els aplicaran una suspensió del cobrament fins que finalitzi definitivament el procediment legal.

La cronologia del Cas Can Quirze
2001: Primer projecte, adjudicat a l'empresa Ferrovial.
2003: S'adjudiquen els treballs per un 40 per cent més del
projecte inicial.
2006: Es cobra la cinquena i darrera derrama. El cost és del
35 per cent més que el previst inicialment
2015: L'Ajuntament comunica als veïns que han aparegut factures noves per 415.000 euros.
2016: L'Ajuntament és obligat judicialment a fer la liquidació
del Pla Parcial i indemnitzar amb 800.000 euros un propietari.
2016: L'Ajuntament comunica la sisena derrama per valor
d'1.204.053 euros. Els veïns demanen la suspensió però l'Ajuntament la recorre.
2017:. Crisi política entre els dos socis de govern PSC i CiU arran del Cas Can Quirze. L'Ajuntament executa els cobraments
per valor d'1,2 milions "per responsabilitat jurídica" tot i que la
regidora Calpe ho qualifica d'immoralitat.
2018:. El jutjat contenciós-administratiu dona la raó als veïns i
condemna l'Ajuntament a retornar-los 1,2 milions dels darrers
costos. L'Ajuntament anuncia que recorrerà la sentència.

20/03/2019 19:01

Ciutat

Un moment del Ple Municipal de març

Daniel Ferrer

Ampli suport per aprovar el pressupost
Els vots favorables de Ciutadans i els regidors dels comuns i les abstencions de CiU,
ERC, Volem i PP faciliten l'aprovació retardada dels comptes pel 2019
Política: Redacció

El Ple Municipal de març va servir per aprovar definitivament el
pressupost municipal per aquest

L'aprovació

Amb aquesta aprovació
el govern municipal ha
aconseguit que tots els
seus projectes de pressupostos s'hagin tramitat en
aquest mandat

Tot Ciutat Pressupost amb C9.indd 2

any. Acabava així una tramitació
accidentada, ja que en la primera
temptativa no es va passar l'aprovació inicial del mateix i no ha estat
fins després d'assegurar-se prou
suports i abstencions que, amb
retard, el govern municipal l'ha
tornat a dur a aprovació.
En termes polítics, això vol
dir que en tot aquest mandat no
s'haurà hagut de treballar amb
pressupostos prorrogats, a excepció d'aquests tres primers mesos
de 2019, és clar. El PSC, sol al govern, ja havia signat un acord

amb els comuns i Podem per sumar els vots d'Esteve Martínez i
Sarai Martínez a la seva proposta.
Dijous, abans del Ple, també es
feia la foto amb Ciutadans que
hi votava a favor amb els seus dos
regidors.

Ampli suport i abstencions
Finalment la tramitació era exitosa gràcies, també, a l’abstenció
de CiU, ERC, Volem i el PP. Només
CUP, PxC i el regidor no adscrit
Víctor Manuel Paramés hi van votar en contra.
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Les principals inversions
Dels 145,55 milions del pressupost
de l’Ajuntament, se’n destinaran
21,63 a inversions, la xifra més elevada del mandat. Se seguiran executant projectes plurianuals ja en
marxa com la compra d’actius de
PUMSA (4,39) el pla d’enllumenat
(1,03 m); el pla d’asfaltat (636.000
m) o altres nous projectes com
l’espai zona jove de Rocafonda
(250.000 euros); la connexió de
diferents equipaments educatius
al Tub Verd (206.969); l’equipament cívic al Palau (115.000 euros). També es destinen 309.000
euros al projecte d'arranjament
de l'edifici històric de La Presó.

Habitatge i mobilitat
El pressupost destinarà 2,2
milions a polítiques vinculades a l’habitatge: 1,57 al
fons d’inversió d’habitatges;
200.000 per a rehabilitacions
d'habitatges a Cerdanyola i
200.000 a Rocafonda. En
mobilitat, el pressupost permetrà adjudicar el nou servei
del Mataró Bus (700.000 euros) i el desplegament de la
nova xarxa, a més d’avançar
en les mesures previstes al
Pla de mobilitat, al qual s’hi
destinaran 290.000 euros.
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Algunes de les inversions previstes

Cafè Nou

Execució de la rehabilitació
de l’edifici.
1,51 milions d'euros

Pista Coberta

Projecte d’espai polivalent a
Cerdanyola.
385.000 €

Nova gossera

Projecte del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia
960.942 €
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Volta
Els millors del món,
a Mataró
La Volta Ciclista surt dimarts de la ciutat amb la participació de ciclistes més
notòria dels darrers anys

Ja és una tradició més: la Volta Ciclista a Catalunya
torna a escollir Mataró aquest any per ser sortida
de la seva segona etapa. Des que la prova catalana i
l'Ajuntament van propiciar el retorn del pilot internacional de ciclistes a la ciutat el 2014, no s'ha fallat
cap any en la renovació d'un idil·li que es plasma en
la molta expectació que aixeca cada any la sortida.
Pot ser curiositat, l'espectacularitat de tot el muntatge o l'escena ja típica del Camí de la Geganta ple
d'aficionats i alguns dels millors ciclistes del món
fent-se pas per anar al control de firmes, però també és cert que l'interès esportiu que fa atractiva la
Volta només ha fet que pujar, en els darrers anys.

Daniel Ferrer
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La clau és el punt
del calendari
La raó per la qual cada any la Volta Ciclista a
Catalunya compta amb bona part dels millors
especialistes en proves per etapes cal trobar-la
en el canvi de calendari que es va fer fa uns
anys i que la converteix en una estació ideal,
a nivell de programació, per tots aquells que
volen estar en forma al juliol pel Tour de Franca.
Daniel Ferrer

3r Gran Fondo Onveló
Aquest dimarts, de fet, s'estaran a Mataró abans
d'emprendre el camí cap a Sant Feliu de Guíxols –el
dia abans es fa l'etapa ja clàssica Calella-Calella– la
que segurament és, en conjunt, la millor nòmina de
participants dels darrers anys. Hi haurà el vigent campió de la prova i també del món, Alejandro Valverde,
lluint el mallot de l'arc de Sant Martí, al costat dels
Froome, Bernal, Landa, Pinot o els germans Yates.

La passió pel ciclisme a Mataró va molt més enllà
de la sortida de la Volta. Una bona mostra és la
feina que fan els diferents clubs i equips locals,
així com el calendari de competicions que són
un èxit de participació temporada a temporada.
Per exemple la 3a edició de la prova Gran Fondo
OnVeló va ser un èxit amb prop de 600 participants
de tot Europa que van poder gaudir d'una prova
competida i disfrutada a parts iguals.

Tots els ciclistes reproduiran aquell ritu de concentració tan seu que amenitzarà el migdia de dimarts i es
repetirà la seqüència de sortida neutralitzada i petita
volta abans d'abandonar Mataró camí a Argentona i
el primer alt de la jornada, un Can Bordoi qualificat
generosament com de primera categoria. La Volta
és poc imaginativa i, fins diumenge a Montjuïc, tornarà a apostar per etapes similars als darrers anys:
la Molina i Vallter han de dictar sentència.
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Daniel Ferrer

Els favorits a la victòria
Repassem els grans protagonistes de la Volta, els caps de fila de les principals
formacions que voldran endur-se la victòria

Alejandro Valverde
El de Múrcia té més vides que un
gat, és vigent campió de la prova i,
a més, passejarà per una de les seves competicions preferides el flamant maillot de campió del món.
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Chris Froome

Egan Bernal

El britànic té com a gran objectiu
per aquest 2019 sumar el seu cinquè Tour de França i passar directament a la categoria de llegenda.
I sempre ho vol guanyar tot.

Amb només 21 anyets, el colombià és la sensació i apunta a millor
home de grans voltes dels propers
anys. I corre a l'Sky. I ve de guanuyar la París-Niça.
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Romain Bardet

Simon Yates

Adam Yates

El millor escalador francès dels
darrers anys segueix capficat en
ser qui retorna el Tour al seu país.
Un èxit al juliol passa per un pic
de forma a la Volta.

Només per la seva condició de vigent campió de la Vuelta a Espanya
mereix que se li posi la catifa. El
seu equip no es pren cap carrera
a la babalà.

L'altre Yates té menys palmarès
que Simon però unes prestacions
molt similars. Ve de perdre per un
sol segon la Tirrè-Adriàtic de la setmana passada. Està finet.

Thibaut Pinot

Miguel Ángel López

Richie Porte

El francès és un d'aquells ciclistes
que entusiasma el públic perquè
acostuma a fugir d'especulacions
i, si està bé, ho intenta. En alguna
Volta ja s'ha mogut amb olfacte.

Tot i que potser s'hagi esvaït una
mica aquell potencial que li va
fer guanyar-se el sobrenom de
'Superman', cal no oblidar que
lidera un equip en ratxa: l'Astana.

El guanyador de l'edició del 2015
torna a la Volta al capdavant del
seu nou equip, el Trek. L'australià
no hi entén de mitges tintes: si
pot, intentarà atacar per guanyar.

Ferrer
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També cal seguir a...

Daniel Martin

Mikel Landa

L'irlandès afincat a Girona va guanyar la Volta del 2013 i té predilecció per aquesta prova. És un
molt bon 'finisher' amb olfacte
de veterà.

El basc surt d'una lesió però manté el tremp ascendent dels millors
escaladors. La baixa de Nairo
Quintana el pot fer progressar en
l'ascendent de l'equip.

El de Vilanova és el gran ídol local de l'afició catalana tot i que té
molt clar el seu rol de gregari per
als caps de fila del Movistar. Però
si fallen, qui sap...

Wilco Kelderman

Tadej Pogacar

Dylan Groenewegen

Tot i que el palmarès d'aquest holandès de 27 anys només tingui tres
proves d'una setmana menors, és
l'enemic que ningú vol que tingui
opcions. Un "tapat" ple de talent.

L'eslovè és la gran sensació
d'aquest inici de 2019, quan ha
passat de ser de pràcticament un
desconegut a guanyar la Volta a
l'Algarve contra rivals reputats.

En una Volta que pot comptar amb
diferents etapes que acabin a l'esprint, començant per la primera,
cal contemplar-lo com a candidat:
l'home més ràpid d'aquest 2019.
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Marc Soler

20/03/2019 18:57

Enric Mas

Ilnur Zakarin

Thomas De Gendt

El mallorquí va ser una de les grans
sensacions de la darrera Vuelta,
eclosionant com a ciclista. No s'ha
dedicat mai a les proves d'una setmana, però té el reforç de l'equip.

El rus lidera el Katusha, del seu
propi país i per més que els seus
millors temps semblin part del passat és un ciclista agraït que, si pot,
sempre busca atacar.

El belga és l'escapista per excellència del pilot. Cada dia busca
l'escapada i és generós, fins i tot
massa, en els esforços. L'any passat
fins i tot va arribar a liderar la Volta.

Tim Wellens

Remco Evenpoel

Steven Kruijswijk

El belga del Lotto és un d'aquells
ciclistes més avesats a les clàssiques d'una sola jornada però que
pot posar cap per avall una etapa
Volta si té marge.

Les expectatives amb aquest flamenc són altíssimes. Té només 19
anys i l'han arribat a comparar amb
Eddy Merckx. Una oportunitat de
veure molt més que una promesa.

L'holandès ha estat protagonista
en edicions del Giro, del Tour i de
la Vuelta i, per tant, és un perill
per les patums més importants
si s'infiltra en alguna expedició.
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Daniel Ferrer

Les FAQS de la Volta a Mataró
Què has de saber per anar dimarts a la sortida i quedar com un entès
La Volta a Catalunya és una prova històrica?
Oi tant! La d'aquest 2019 és la 99a edició pel que
l'any que ve tocarà festa grossa. De fet, només el
Tour de França i el Giro d'Itàlia –aquest per un sol
any– són proves per etapes més antigues que la
competició catalana.
Quants anys fa que ve la Volta a Mataró?
Mataró ha format part de l’itinerari de la Volta com
a ciutat de sortida sis vegades consecutives (2014,
2015, 2016, 2017, 2018 i 2019) i ha acollit arribades
els anys 1943, 1955, 1970 i 1982.
Què fan els ciclistes al Camí de la Geganta?
Tots els participants de l'etapa estan obligats a passar

pel control de firmes de l'organització. És un formalisme que, si no es compleix, implica que no es pot
participar en aquella jornada.

Quins horaris té la Volta dimarts?
A Mataró el control de firmes es farà des de les 11:30h
fins a les 12:30h al Parc Central, davant de l’espai
firal, i la sortida serà a les 12:40h des del Camí de la
Geganta des d’on es farà una sortida neutralitzada
per diferents carrers de la ciutat.
Puc veure i saludar els ciclistes?
Sí. A partir de les 11h al Camí de la Geganta veuràs
tots els autobusos i, quan surtin, sempre amb respecte, es presten a fotografies i proximitat.

LA

AMB LA...
LA REVISTA DE TOT L’ALTRE ESPORT

VENDA I SUBSCRIPCIONS A: WWW.FOSBURY.CAT/PAPER
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Llar
Llar
Casa meva serà
l'oficina
El 'boom' del tele-treball ens exigeix
adequar casa nostra

Ja sigui perquè hagi quedat treball pendent o pel
model de "teletreball" que moltes persones estan
adaptant al seu model de vida, el cert és que cada
vegada és més important disposar d’un espai a la
llar per poder desenvolupar aquest tipus d’activitats.
No val qualsevol espai en el qual comptem amb un
simple escriptori i connexió a Internet, sinó que és
necessari habilitar i dissenyar un espai específicament en què puguem sentir-nos còmodes.
Alguns consells que cal tenir en compte per dissenyar
la vostra oficina a casa són els següents:

>
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d’una bona cadira és fonamental. A més dels criteris que cal tenir en compte, en l’època freda hem
de parar especial atenció al seient, ja que aquest
ha de donar-nos suport, comoditat, i ha de ser un
veritable aliat.
Com a primera mesura, hem d’escollir una cadira
ergonòmica. Ha de resultar còmoda, que siguin encoixinada, i ha de proveir bon suport a les lumbars i
a l’esquena, segons compti o no amb reposabraços
i respatller per al cap. Una bona idea és escollir una
que tingui alçades i posicions regulables, perquè ens
permeti moments de relaxament i d’eficàcia en la
postura a l’hora de treballar.
El seient ha d’estar lleument inclinat cap a baix,
perquè la vora no pressioni el revers dels genolls,
i per permetre un bon suport dels peus en el terra.

Espai tancat
Disposar d’un espai separat que no compti amb
elements de distracció assegurarà que pareu tota
l’atenció en les tasques a realitzar i augmentareu,
d’aquesta manera, la vostra productivitat.
Personalitzeu l’espai
Podeu decorar-lo al vostre gust i així aconseguir
un ambient agradable. En relació als colors, és bo optar pels
càlids que no cansin la vista.
Il·luminació
L’ideal és comptar amb una llum
general i recolzar-la amb una llum
més centrada en l’àrea de treball.
El més important: la cadira
Per aquells que treballen davant
d’un ordinador o en un escriptori
durant períodes llargs, l’elecció

Tot Llar 1861.indd 3

Respecte a l’entapissat i al material de fabricació,
mentre que a l’estiu escollim teles lleugeres, naturals,
amb una adequada ventilació perquè ens resultin
més fresques, a la tardor i l’hivern no escollirem
l’oposat, però sí una mica diferent. La cadira sempre ha de tenir un sistema de ventilació, però, en
l’època freda pot tractar-se d’un gènere o material
una mica més pesat, que no resulti fred al tacte.

INSTAL·LACIONS
i REPARACIONS DE
· LLUM · AIGUA · GAS
· ELECTRICITAT
· CLIMATITZACIÓ

AIRE CONDICIONAT INVERTER
Instal·lació inclosa*

670€

3.000 Frig.

CALDERA DE CONDENSACIÓ
Instal·lació inclosa

1.365€

25KW

Ofertes vàlides fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

C. DEL PARC 48, MATARÓ · T 93 796 18 80 · www.integralia.cat
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Cortines per a crear
ambients
L'elecció de les cortines pot ser un poderós element
per canviar l'aspecte de la nostra llar o d'algunes
de les nostres estances. La raó és que podem
apostar per diferents aspectes o materials amb els
quals millorem notablement el confort i l'aspecte
de casa nostra.

Hi ha cortines confeccionades amb diferents tipus
de gèneres i de diferents mides per adaptar-se a tot
tipus de finestres i estils decoratius, a més es poden
complementar amb cordills per lligar-les i altres ornaments, i existeixen diferents sistemes per penjar-les.
Així, les seves funcions principals són decorar les
finestres, proporcionar intimitat als interiors i matisar la llum del sol.
Però, les cortines no només serveixen per vestir
les finestres, sinó que també es poden utilitzar per
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dividir espais i crear ambients.Aquesta és una opció decorativa molt útil per a estances petites en les
quals l’espai és tan limitat que no és possible utilitzar
mobles o murs per separar zones.

Cortines de temporada
El teixit de les cortines escollides per separar espais
dintre d’una estança es pot canviar fàcilment segons
la decoració que escolliu per a cada temporada.Amb
les cortines podeu delimitar la zona del vestidor o

20/03/2019 18:46

Cortines infantils de fantasia
El Grup Velux ha decidit col·laborar amb Disney per treure una nova sèrie de cortines per a
habitacions infantils que faran volar la imaginació dels més petits. Es tracta d’un total de 12
dissenys únics creats especialment per a la Disney & Velux Dream Collection. Una nova gamma
de cortines de màxima qualitat que ofereix interessants possibilitats decoratives per a ambients
en colors vius i també per als de colors pastel.
Els nens utilitzen la seva habitació no només per dormir, sinó també per jugar. D’aquí que sigui
necessària la creació d’un ambient que resulti al mateix temps tranquil i estimulant. Els seus
personatges de Disney favorits són ideals tant per inspirar els seus jocs, com per vetllar pels
seus somnis.
Aquestes cortines ofereixen aquest equilibri ideal. Tot els dibuixos escollits per a la col·lecció per
una banda fomenten la imaginació, però a més també encarnen qualitats i valors tan importants
i positius com l’amistat, la curiositat o la compassió. Des del punt de vista més tècnic, les cortines
proporcionen l’enfosquiment desitjat en els moments de descans, ja que permeten controlar la
quantitat de llum que entra en l’habitació dels nens, tant de dia com de nit.

de l’armari dintre d’un dormitori, també podeu dividir una cuina
d’un menjador, o separar el rebedor del saló, per exemple.

PROFESSIONALS EN SERVEIS

llum . aigua . gas
calefacció . air e c.

TEL. 93 756 87 76
WWW.GRUPB.COM
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Els perills de l'Alexa
o el Google Home
Portem un parell d'anys escoltant notícies sobre
la Internet de les coses (IoT). De totes maneres,
sembla que aquesta tecnologia no acaba de ferse massiva. Queda molt temps perquè les nostres
cases estiguin completament connectades o siguin
Smart, no obstant això s'estan duent a terme passos
perquè això pugui succeir algun dia.

El pas més evident són els anomenats endolls intel·ligents, un producte
cada vegada més estès. Com la majoria sabrà, es tracta d'endolls que
es connecten als assistents Alexa o Google Home i permeten controlar
des de llums fins a portes.Tot i això, els endolls intel·ligents tenen el
mateix problema de base que té el IoT: la seguretat.
L'empresa de seguretat Panda ha volgut alertar als usuaris d'endolls
intel·ligents sobre els riscos que comporten aquest tipus de dispositius. Segons l'empresa, mitjançant aquests aparells els pirates podrien accedir a una xarxa domèstica i obtenir tota la informació allí
emmagatzemada.

I si ve algú de fora
Però aquests no són els únics problemes. En una casa plenament connectada, un delinqüent podria desactivar els sistemes d'alarmes o obrir
una porta. Existeixen dos tipus d'endolls intel·ligents, els que funcionen
mitjançant una aplicació i aquells que obliguen a obrir un port en el
router. Segons Panda, aquests darrers segons són els més perillosos.
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Llar segura
per infants
Sovint són freqüents els
accidents dins la llar sobretot amb nens petits que
els agrada explorar-ho tot.
Per això hem de tenir certes
precaucions per garantir la
segurat dels infants. Un primer consell és guardar en
un lloc segur i a ser possible
tancant amb clau tots els
productes de neteja, verins
i altres productes perillosos.
També és important tapar
els endolls de la llar amb
cinta aïllant per tal que els
infants no hi posin els dits.
A més, també cal que els
cable no quedin visibles.
En tercer lloc, cal que
mantinguem les eines organitzades i fora de l’abast
del nens, ja que poden ser
elements perillosos pels
infants. Finalment un altre
element a tenir en compte
és posar protectors a les
puntes dels mobles que
acaben en punta per evitar
cops i talls. Aquests només
són alguns dels consells a
seguir per tenir una llar segura pels infants, però també hem de tenir en compte
altres elements com ara si
tenim piscina o vigilar les
cordes de les cortines.
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Adéu al
"impuesto al sol"
L´energia solar fotovoltaica d´autoconsum, consisteix en produir electricitat amb panells solars,
per consumir-la de manera instantània o emmagatzemar-la en una bateria de liti, per consumir
aquesta producció solar durant la nit.
Fins fa poc, aquesta producció d´energia tenia
un impost, pel qual s´havia de pagar un peatge,
anomenat “impuesto al sol”.

Ara, desde l´aprobació del nou Real Decreto-ley
15/2018, del 5 d´octubre de 2019, aquest “impuesto
al sol” a passat a la historia. A més, la instal.lació és
més senzilla, ja que fins ara s´havia d´instal.lar un sobre autoconsum, d´una manera fàcil, al nou canal
segon comptador de la llum i ara ja no és necessari. que ha creat la Generalitat de Catalunya al Youtube,
També es van aprovar dos mesures molt importants, amb el nom de “Energiacat”: www.youtube.com/
els excedents que injectem a la xarxa, els abonaran user/energiacat
a la factura de llum, serà un import petit, el qual está encara per
definir, en breu ho sabrem.
I es va aprobar l´autoconsum
compartit, vol dir que la producció de una mateixa instal.lació, la
poden compartir diferents usuaris.
ESPECIALISTES EN ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
En aquest cas, és ideal una co• Instal·ladors certificats
munitat de veins, amb molta cobateries de liti Sonnen.
berta i pocs veins o varies vivendes
• SAT oficial inversors Fronius.
unifamiliars properes.
• Especialistes en eficiència
Amb totes aquestes novetats, la
energètica.
baixada de preus de panells solars
i les continues pujades del preu de
Envia’ns la teva factura de la llum a info@techsolar.cat
i et farem un estudi i proposta ideal del teu cas,
l´electricitat, fan que ara sigui un
per arribar a obtenir un consum 0 de la xarxa.
moment ideal per fer una instal.
lació fotovoltaica.A més dels bewww.techsolar.cat
neficis ecològics que representa
T. 93 143 16 92 | Avda. Maresme, 161, local 3, Mataró
pel nostre planeta.

Bonificacions en l'IBI
I en instal.lacions en vivendes, podem trobar bonificacions en l´IBI
importants, per exemple Mataró,
Argentona i Masnou, ofereixen
un 50% de descompte durant 3
anys i a Sant Cugat, Granollers o
Sabadell, un 50% de descompte
durant 5 anys.
Es pot trobar més informació
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també és una bona pràctica per fomentar la teva
creativitat i elaborar peces úniques i exclusives
amb les quals sorprendre els convidats.

Decora la llar
tu mateix
La tècnica Do It Yourself (DIY) té cada vegada més
adeptes. De fet, es tracta de la millor manera de
donar un toc únic i personal a la teva llar, utilitzant
els materials i les tècniques que tens a l’abast. A
més a més, és una bona forma de reciclar i jugar
a favor de la sostenibilitat, de donar ales a la teva
creativitat i, sobretot, d’estalviar diners.

El concepte Do It Yourself (DIY) no és nou, però pot
arribar a ser desconegut per a moltes persones. La
tècnica, traduïda al català com a “fes-ho tu mateix”,
es va començar a utilitzar a principis del segle XX
als Estats Units i s’associa a les reparacions de la
llar fetes per membres de la família i sense haver de
recórrer a professionals. L’expressió té el seu origen
en els moviments anticapitalistes, ideologia que
comptava entre els seus membres amb veritables
experts a l’hora de fabricar els seus propis mobles
i arreglar tot allò que s’espatllava a les seves cases.
Amb l’arribada d’Internet i dels tutorials que ofereixen
plataformes com Youtube, el DIY és una tendència
que cada vegada té més adeptes i que s’ha desfet de
tota connotació política. Encara que segueix tractant-se de la millor manera d’estalviar diners i recursos, i d’apostar per la sostenibilitat i el reciclatge,
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Capses de fusta reciclades
Entre els exemples d’elements decoratius o idees
DIY més comuns s’hi troben peces com ara una
prestatgeria elaborada amb capses de fusta reciclades, una làmpada construïda amb gots de
plàstic o una flamera, una tauleta decorada amb
rajoles antigues, o un tovalloler fet amb una escala
de fusta i una bona capa de vernís.

Els palets,
el teu gran aliat
Els palets reciclats són un dels recursos
més estimats pels amants del DIY, doncs
donen molt de joc amb pocs esforços i
diners. Entre els usos més comuns per a
aquest material en destaquem tres:
1. Fes-los servir com a base per al teu
sofà i/o llit: només els has de netejar,
pintar o tractar-los amb vernís per a fusta
per tal que no es facin malbé.
2. Construeix els teus prestatges i expositors: colla’ls a la paret i aprofita la seva
estructura per a posar-hi elements decoratius i altres objectes com fotografies.
3. Dissenya la teva pròpia taula: apila
diversos palets i posa rodes a cada cantonada per tal de poder moure-la amb
facilitat.
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

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

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

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

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

PRECIOS DE ESCÁNDALO!
Grifo lavabo:

Monomando lavabo
Serie Bauflow.

Sistema de ducha Tempesta
160 con termostato.

495

32,95

Ahora sólo

€

205

€

Ahora
sólo

€

€

Grifo cocina:
Monomando
cocina Bauedge.

Termostática ducha
Grohtherm 800.

1P GRESS ARGENTONA 1861.indd 1

199

95

Termostática suelta:

€
Ahora
sólo

€

119,95

55

€

Ahora
sólo

€

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

84

Kit de ducha grande:

Oferta válida hasta ﬁn de existencias.

ø160mm
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Agenda
Guia cultural

FLANAGAN,
EL GRUP QUE SEMPRE TORNA A CASA
Divendres

22

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

E

ls
s mataronins Flanagan tornen al Clap aquest divendres,
sala on ja són vells coneguts. El
grup, format a l’estiu de 2006,
no ha deixat de treballar en els
darrers anys amb l’objectiu de
combinar a la perfecció melodies
pop i guitarres de tradició rockera,
sense oblidar un bon grapat d’ingredients que empenyin el públic a la pista de ball. Després
de diverses gravacions i molts
directes, la banda va posar
fi al 2018 amb noves cançons com Buscant un
eclipsi o Documental
de Gàmbia.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
MÚSICA //
Jazz a la plaça
Dissabte 23 març / 11.30 h / Plaça
de Can Xammar (Mataró)
Vermut musical amb estàndards del
jazz a càrrec de: Big Band de l'EMMM,
Ohio Big Band de l’escola de música
El Carreró i Big Band Flash de l’escola La Concepció, de Barcelona.
Dins 6è Festival A la vora del Jazz.

The Symphony's Rock
Dissabte 23 març / 21.30 h /
Pavelló d'Esports (Santa Susanna)
/ Entrades a Ticketmaster
Concert simfònic amb els grans
èxits del Rock interpretats per la
mítica banda Apache i l'Orquestra
Simfònica de la UB.
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Jose Manuel
Dissabte 23 febrer / 21.30 h /
Bar-Restaurant Escorxador (c.
Herrera, 59. Mataró) / Gratuït
Concert.

Escolta'ns
Dilluns 25 març / 20 h / Casal
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) /
Gratuït, amb aforament limitat
Concert d'alumnes del programa d'avançat i aprofundiment de
l'EMMM.

Nous ritmes de les Santes
Dijous 28 març / 18 h / Teatre
Monumental (La Riera, 169. Mataró)
Concert de presentació dels arranjaments de fragments de
la "Missa de Glòria" en què es

combina l'essència de la música
coral amb ritmes i llenguatges musicals moderns.

Ferran Exceso
Dijous 28 març / 21 h / Cafè de
Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) /
Taq.: 10 €. Ant.: 8 €.
Concert de presentació del nou
disc del cantautor Ferran Exceso,
#TocateAlgoFerran.

Jim Mullen Organ Trio amb
Zoe Francis
Dijous 28 març / 21 h / Casal
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró)
/ Ant.: 15 €. Taq.: 18 €.
Banda d'un dels grans guitarristes
de jazz de l’escena actual. Amb la
col·laboració especial de la gran
cantant britànica Zoe Francis.
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nda

VERMUT MUSICAL /

TEATRE /
'Bona Gent'
Dissabte 23 març / 20.30 h / La
Sala (Pl. Nova, 15. Argentona) /
Ant.: 13 €. Taq.: 17 €. Ab.: 10 €.
Quim Masferrer, té per objectiu
convertir aquest espectacle en
un autèntic homenatge al públic, fent-lo únic en cada ocasió.

'Òscar Torres'
Diumenge 24 març / 12 h / Plaça
Catalunya (Mataró)
Concert del cantautor mataroní
que combina la rumba catalana
amb estils com el rock, el funk o
el reggae. Repàs dels temes del
seu disc "Persiguiendo un sueño".

TEATRE I DANSA //
6è Certamen Carnavalesc
Ciutat de Mataró
Diumenge 24 març / 16.30 h /
Teatre Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Taq.: 15 €. Ant.: 12 €.
Certamen de comparses i xirigotes
de la ciutat. En aquesta ocasió actuaran la comparsa "La Sombra",
la xirigota "Con faldas y a lo low
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cost", la comparsa "Cenizas", la
xiirigota "Los superhéroes añejos
con pocos cojones y mucho pellejo"
i la comparsa "Los Marea".

femenina. Obra de la companyia
belga Théâtre Octobre ASBL.

'Ella y mi género'

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

Dijous 28 març / 20 h / Teatre
Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Entrad: 5 €.
Alberto García presenta diferents històries sobre la condició

INFANTIL //

Divendres 22 març / 17.30 h: El
conte de la Rotllana "El mar va
dir prou!", d’Agustín Comotto, en
el Dia Mundial de l'Aigua.
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XERRADA /

SORTIM EN FAMÍLIA /

'L’habitatge és un dret. Com
el fem possible'

'Hats'
Diumenge 24 març / 12 h / Casal
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró)
/ Preu: 7 €.
El clown Jam presenta un espectacle familiar d'humor i teatre
gestual. Organitza: Circulant, Circ
en Moviment.

Dimecres 27 març / 17.30h: Art
Time: celebrem el Dia Internacional
del Teatre amb una sessió dedicada a William Shakespeare, un dels
dramaturgs més reconeguts.
Dijous 28 març / 17.30 h: Dijous a
la Biblio: "En Santi va a la Biblio"
de la Fundació el Maresme, sobre
la discapacitat intel·lectual.

Dijous 28 març / 19 h / Sala
d'actes Fundació Iluro (c. Santa
Teresa, 61. Mataró)
Xerrada de Carme Trilla. Organitza:
Fundació Nous Horitzons i Càritas
Interparroquial de Mataró.

TALLERS I CURSOS // Seminari: 'Els elements enBiblioLab: 'Taller de reciclatge
i creativitat amb stop-motion'
Divendres 22 març / 18 h /
Biblioteca Pompeu Fabra (pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Taller per a joves de 12 a 16 anys,
a càrrec de Catàrtic.

Descobertes naturalistes al
jardí: 'Els invertebrats'

SOLIDARITAT //

Diumenge 24 març / 12 h / Can
Boet. Centre de patrimoni arqueològic i natural (C. de Francesc
Layret, 75 Mataró). Inscripció
prèvia: 93 741 29 30.
Destinat a famílies amb nens i nenes de 5 a 12 anys.

'Mou-te per Anantapur'

'Contes en vers'
Dimarts 26 març / 18 h / Biblioteca
Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n.
Mataró)
Hora del conte especial Dia Mundial
de la Poesia, amb Montse Margalef.

La petita hora del conte: 'A
contralluna'
Dimecres 27 març / 18 h /
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
Cançons i titelles pels petits i petites de la casa i la seva família. Per
a infants de 0 a 4 anys.

Dissabte 23 març / De 10 a 13
h / Espai Gatassa (c. Josep
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró)
/ Preu: 5 € (sessió).
Matinal de masterclass a benefici
de la Fundació Vicente Ferrer amb
projectes a la Índia. 10h, Pilates
GAC. 11 h, Zumba. 12 h, Bollywood.

Dimecres 27 març / 17.30 h / Buc de
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Narració del conte 'Per què plorem',
de Fran Pintadera i Ana Sender.
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Sala d’Actes de Can Palauet (c.
d'en Palau, 32. Mataró)
Dissabte 23 març: Taller "La taula
periòdica", amb Pol Bartrès.
Dimarts 26 març: Conferència "El
nitrogen, de ser un element limitant
a esdevenir un problema ambiental", Eugènia Martí.
Dimecres 27 març: Conferència
"On trobem a la natura els elements
rars de la taula periòdica", Joan
Carles Melgarejo.
Dijous 28 març: Conferència "La
taula periòdica. Elements saludables que es poden trobar en els
nostres aliments", a càrrec de
Consol Blanch.

Vermut poètic

XERRADES I LLIBRES //
'Peret, yo soy la rumba'
Divendres 22 març / 20 h /
Teatre Monumental (La Riera,
169. Mataró)
Estrena del documental que narra
l'aventura artística i personal de l'artista Peret (Mataró, 1935). Amb la
participació de la directora, Paloma
Zapata, i l'actuació de La Payoya i
de Dani i Santa Pubill.

'Sota el barret'
Buc de Contes

dreçats: la taula periòdica i
els seus misteris'

Divendres 22 març / 19 h / Dòria
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre de Manuel
Cuyàs a càrrec de l'autor i el periodista Joan Salicrú.

Dissabte 23 març / 12 h / Paret de
les Mentides (c. Gran, Argentona)
Una tria eclèctica recitada per
rapsodes amics de la Biblioteca
Municipal, que tindran acompanyament musical de la Marina
Alaminos i de l'Eloi Campos. En
acabar, s'oferirà un tastet de vi.

'4 Pel·lícules Mítiques. Com es
van fer alguns títols llegendaris de la història'
Dimarts 26 març / 18 h / Col·legi
Aparelladors i Arquitectes Tècnics
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 6 €.
Cicle conferències d'Albert Beorlegui,
advocat, periodista i expert en cinema. 4a sessió: "CASABLANCA: sempre ens quedarà el mite".
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FESTA /
Passejada Gegants i Cavallets
Dissabte 23 març / 18 h / Des de
la plaça Santa Anna fins a la plaça
Santa Maria (Mataró)
Ballada de les Figures i xocolatada. Amb la Coordinadora de Colles
Geganteres de Mataró i els Cavallets
de Mataró. 50 anys de Càritas.

'Amors sense casa. Poesia
LGBTQ catalana'
Dimarts 26 març / 19 h / Dòria
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de
Sebastià Portell i Bel Olid.

'Salut pel teu cervell'
Dimarts 26 març / 19 h / Les
Esmandies Casal de Barri (Rda.
O'Donnell, 94. Mataró)
Xerrada informativa a càrrec de
Laura Llacuna (PhD, psiconeuroimmunòloga i coach en salut).

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

Dimecres 27 març / 19.30 h / Buc
de Llibres (Muralla del Tigre, 31.
Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de
l'autor, Vicenç Villatoro.

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00

Jornada: Càncer Colorectal

> La Riera La Riera, 48

Dijous 28 març / De 17.30 a 20
h / Centre Cívic Pla d’en Boet (c.
Juan Sebastián Elcano, 6. Mataró)
/ Gratuït amb inscripció prèvia:
930.129.383 o maresme@aecc.es
Jornada amb conferències sobre
aquesta malaltia, organitzada per
AECC-Catalunya contra el Càncer.

'Estat de dret?'
Dimecres 27 març / 19.30 h / Sala
d'actes Fundació Iluro (c. Santa
Teresa, 61. Mataró)
Xerrada a càrrec de Gemma Calvet,
jurista. Organitza: Assemblea
Nacional Catalana – Mataró.

'Massa foc. Diàlegs extremament apòcrifs entre Savonarola
i Maquiavel'

De 9 a 19 h de dl. a dj.
Dv. de 9 a 14 h:

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

Revista Fulls núm. 123
Dimecres 27 març / 19 h / Museu
Arxiu de Santa Maria (c. Beata
Maria, 3. Mataró)
Presentació amb la intervenció dels
autors i autores dels estudis: Rafel
Mitjans i Teresa Soler, Anna Comas
i Valls i Albert Dresaire Gaudí.

Oficines d’atenció ciutadana

FESTES I FIRES //

> Pla d’en Boet C. de Juan

Sebastián Elcano, 6

Serra la Vella
Diumenge 24 març / 13 h / Plaça
de la Peixateria (Mataró)
Com marca la tradició, serrem la
tercera pota de la Vella Quaresma.

RUTES I VISITES //

> 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

Miquel Biada,
ferrocarril

el

primer

Diumenge 24 març / 11 h /
Ajuntament de Mataró
Recorregut guiat per visitar escenaris relacionats amb la vida
de Miquel Biada, la seva època i
la revolució de l’arribada del tren.

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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'Genealogies.
resguard'

INAUGURACIÓ /

Espais

de

Museu Enric Monjo (Camí Ral, 30.
Vilassar de Mar) / Fins al 7 d'abril.
Dia internacional de les Dones.

'Mataró Viu l'Esport 2018'
Foto-Cine UEC (c. Nou, 29.
Mataró) / Del 21 de març al 22
d’abril. Inauguració i lliurament
premis: dijous 28, a les 19 h.
Exposició fotografies guanyadores
i participants del concurs
d'Instagram #mataroesport2018.

'Fet al Taller'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9.
Argentona). Fins al 7 d'abril.
Darrers treballs dels alumnes del
Taller de Ceràmica d'Argentona.

'Dones'

Vacuum

Fundació Palau (C. Riera, 54.

Espai Capgròs (c. St. Benet, 16-18.
Mataró) / Inauguració: dijous 28
de març a les 19.30 h.
Mostra col·lectiva d’artistes mataronines i maresmenques.

Ca l’Arenas. Centre d’art del Museu
de Mataró (C. Argentona, 64.
Mataró). Fins al 24 març. Visita
guiada: dissabte 23 de març, 18 h.
De l'artista Rosa Codina-Esteve.

Biblioteca Pública Pompeu
Fabra (Pl. Occitània. Mataró) /

'Paisatges'

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

Del 25 de març al 6 d'abril:
• Desena Mostra 'Eureka!'.
Fins al 30 de març:
• 'Dones no resignades': Dibuixos
de M. Teresa Álvarez Garmendia.

Flashback. Leopoldo Pomés
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Fins al 19 de maig.
Un dels referents de la fotografia
contemporània catalana.

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

'Els colors del nostre entorn'
C. C. Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar). Fins al 31 de març.
D'Esperança García Canari.

'Nice to meet me'
CC Espai Gatassa (C. Josep
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró)
/ Fins al 29 de març.
Obres de l'artista Marta Floriach,
pintora i dibuixant.

'Gisela'
Museu Arxiu Can Caralt (Sant
Andreu de Llavaneres) / Fins al
7 d'abril.
Exposició en record de l'artista
Gisela Martínez (1966-2017).

'Preàmbuls'
'Ah, l'art? Ah, l'art!'
Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Fins al 19 de maig.
Exposició col·lectiva.

'Catalunya, terra cooperativa'
Can Marfà (Passatge Can Marfà,
1. Mataró) / Fins al 23 de juny.
Recorregut pel cooperativisme.

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

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

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

La màgia de la plaça de Sant
Felip Neri. Entre la vida i la
memòria
Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 29 de març.
Exposició de l'artista Sergi Bernal.

'A l'entorn de la mirada'
Espai Cultural Can Bisa (c.
Montserrat, 8. Vilassar de Mar)
/ Fins al 21 d'abril.
Fotografies d'Albert Olivé i Boix.

'El rastre i la seda'
Museu de l'Estampació MEP (C.
Joan XXIII, 2-8. Premià de Mar)
/ Fins al 21 d'abril.
Fotografia i art sobre seda amb
estampat digital, de Rosa Puig.

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda
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Gent gran
ACTIVITATS //
'El document de voluntats anticipades (testament vital): un
regal per a tothom'
Divendres 22 març / 17 h / Casal
Cívic Mataró - Jaume Terradas (c.
d’Argentona, 59. Mataró)
Conferència a càrrec d'Isabel
Alonso, presidenta de l’Associació Dret a Morir Dignament-Cat.

núm. 1861 del 22 al 28 de març de 2019

'Els centres de dia i les residències ( què son, com funcionen, tràmits per accedir-hi...)'
Dimecres 27 març / 17 h / Casal
Municipal de la Gent Gran de l’Havana (Camí Ral, 163. Mataró)
Conferència d'Anna Juberias, treballadora social. 17è cicle d’activitats formatives per a la gent gran.

Grup de lectura comentada
per a gent gran
Dijous 28 març / 18 h / Biblioteca
Popular Fundació Iluro (C. d’en
Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent
gran: amb la novel·la "Laura a la
ciutat dels Sants", de Miquel Llor.

CASALS //
LITERATURA: 'Josep Carner,
de nen prodigi a princep de les
lletres. 1a. part'

UDP. Casal de Gent Gran
Les Santes-Escorxador. C.

Dimecres 27 març / 18 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Conferència de Joan Tres i Arnal
(Llicenciat en filologia catalana.
Editor). Aules Sènior de Mataró
d'Extensió Universitària.

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

AMOR AL PRIMER SO!
Enamora't del nou Audiòfon MARVEL
• de
• El poder de la tecnologia recarregable
sonora extraordinaria des de
• Qualitat
la primera adaptació

Alcoi. • Activitats: taitxí (dl.-dc. 1011 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.

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: 9 maig, Tirol
5 dies (799 €). 11 juny, Eslovènia
/Austria 8 dies (1395 €). 16 juliol,
Circ del Solei/Andorra, 3 dies (195
€). 13 octubre, Estada a Cambrils 6
dies (199 €). • Ball dimecres 16.30
h a la Sala del Bar. • Activitats i
tallers: Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. Informàtica. Artesania.
Grup Musical.

SERVEI DE MANTENIMENT PER
VIDA DELS AUDIÒFONS
FINS A 5 ANYS DE GARANTIA
FINS A 5 ANYS PILES GRATIS

AUDIÒFONS DES DE 390 €

A ONAcústica LI GARANTIM
LA MILLOR AUDICIÓ
CENTRES AUDITIUS DE QUALITAT

93 799 98 92
www.onacustica.net • Carrer Balmes 412, BCN • Rda. Prim 67, Mataró
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núm. 1861 del 22 al 28 de març de 2019

Apunts
psicològics
La psicologia dels contes:
Llibre Màgic (conte africà)
(3/3)

El fetiller no hi entenia res. Va agafar les cendres i les va llençar al
riu. I era ja definitiu. El nen no
faria ja res més.
Però el petit continuava preguntant: On porto avui el ramat a
beure? Les cendres es van evaporar
amb l'escalfor d'aquell sol de justícia i van formar un gran núvol. El
nen insistia i no tenia respostes. Es
va desesperar i va plorar desconsoladament. Però no va fixar-se
que les cendres es feien núvols. Els
núvols van començar a plorar. Era
una pluja intensa, cosa insòlita en
aquella terra. Les gotes d'aigua es
van barrejar amb les llàgrimes del
nen i juntes van amarar el terra,
I en un tancar i obrir els ulls va
néixer un brot petit als peus del
nen i li va dir: Avui, a l'est.
A partir d'aquell dia, el nen es va
encarregar que mai més res s'interposés entre ell i l'arbre. Tots dos
van créixer i es van fer forts plegats. El nen va prosperar i gràcies
al gran ramat que va criar, va poder formar la seva pròpia família.
El nen mai es va oblidar del gran
arbre i cada dia li feia la pregunta.
El fetiller el va deixar amb pau. El
poble el va respectar.
Conte africà del Níger (Malinke).
Si els contes són vàlids per a
grans i petits, no s'ha d'oblidar
el que deia un deixeble de Freud,
Alfred Adler (1870-937): Segueix el
teu cor, però emporta't amb tu el
teu cervell. Tan perillós és només
escoltar el cor, com només escoltar
el cap. Cal coordinar-los.
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
L'ADN de Catalunya
De les tres ideologies dominants
del passat, feixisme, comunisme
i liberalisme, només aquesta darrera s'ha mantingut. Una altra no
dominant, com la del moviment llibertari, també continua vigent. Les
dues ideologies que han perdurat
tenen com a pal de paller la llibertat, que segons el filòsof Hegel, el
progrés del seu concepte, és el que
dona sentit a la vida com a motor
de la història.
La llibertat és concebuda de forma molt diferent pel liberalisme i el
moviment llibertari. La humanitat
està formada per individus tots ells
diferents, amb diferents punts de
vista sobre la forma d'entendre la
llibertat. La majoria d'ells en assumir compromisos comunitaris es
converteixen en persones, mentre d'altres no ho fan fomentant
l'individualisme.
D'una forma senzilla, es podria
definir un individu com un ésser
amb un plantejament molt primari sobre la vida comunitària, al
considerar prioritari l'exercici de
la seva llibertat per sobre la dels
altres. Suposa una clara diferència
envers una persona amb plantejaments comunitaris, que posa com
a límits a la seva llibertat, la de fer
possible la dels altres.
El liberalisme liderat per individus funciona d'acord amb la llei
depredadora de la selva, del peix
gros que es menja al petit, amb l'ús
violent de tot tipus de força. El moviment llibertari en canvi ho fa sota
els principis de l'ajuda mútua, el
pacifisme i la no-violència, i aquest,
es vulgui reconèixer o no, és l'ADN
del territori de Catalunya, contrari al
fet de ser manat de forma arbitrària.
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
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PREVENCIÓ DE LA CAIGUDA DEL CABELL
Plasma i Cèl·lules Mare
Mesoteràpia
Carboxiterapia

TRASPLANTAMENT DE CABELLS
Tractament eﬁcaç de la ALOPÈCIA
Tècnica FUE i FUSS

1a consulta
GRATUÏTA i
FINANÇAMENT
a la teva mida

Abans

Després
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DEL 22 AL 28 DE MARÇ DEL 2019

ELS MADRILENYS NO PASSEN
El Quadis i La Sirena CN Mataró superen el Canoe i el Moscardó
pel mateix resultat en partits de la Divisió d'Honor

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

MINUT ZERO
Josep Gomà
redactor "el tot esport"

Junts és millor
El futbol de la ciutat està en bon moment de resultats i de concòrdia

Agenda
CASA

HANDBOL 1a Estatal Mas.
JH MATARÓ - BONANOVA

Dissabte 23 | 18 h | Pav. Teresa m. Roca

HOQUEI PATINS OK Lliga Plata
CH MATARÓ - BARÇA B

Dissabte 23 | 20:30 h | Pav. Jaume Parera

FUTBOL 3a Catalana
UD CIRERA - PLA D'EN BOET

Diumenge 24 | 17 h | Mpal. Camí del Mig

UD MOLINOS - FUN.MONTGAT
Diumenge 24 | 12 h | Mpal. Vista Alegre

MATARONESA - PREMIÀ DALT

El futbol mataroní no està on havia
estat. Això ho sap tothom. Aquells
temps en què el CE Mataró va jugar a 2a B, contra equips com el
Girona, el Reus, el Nàstic, l'Hércules
o el Castelló, per citar-ne alguns, ja
queden lluny, tot i que són d'aquest
segle XXI. Però tot gaudint de glòria esportiva alguna cosa es va fer
malament, perquè s'acabés on s'està
ara, amb el primer equip de la ciutat
tres categories més avall. Una d'elles
va ser la mala relació, o la manca de
relació entre l'entitat groc-i-negra i
els altres clubs de la ciutat. La rivalitat entre Mataró i Cerdanyola, que
compartien categoria a 3a, va fer que
els equips de les altres barriades,
en molts moments se sentissin menystinguts pel tracte rebut per part

Personatges

de l'entitat groc-i-negra.
Ara els bons resultats fan pensar
en un possible retorn del CE Mataró
a 1a Catalana. I també en el que seria històric ascens de la UD Molinos
a 2a. Però a la vegada sembla que hi
ha bona harmonia i concòrdia entre
els equips de la ciutat, com va quedar palès el diumenge passat. Va ser
en el retorn de l'equip groc-i-negre
al Municipal del Centenari, després
de la millora de les instal·lacions de
l'històric recinte. La junta directiva del CEM va agrair a Cerdanyola,
Rocafonda, La Llàntia, Juventus,
Salesians, Laru i també Dosrius, la
col·laboració perquè l'activitat del
club pogués continuar amb normalitat. Aquesta relació ha de ser molt
positiva per al futbol local. Que duri.

Diumenge 23 | 17 h | Mpal. Camí del Mig

LA LLÀNTIA - MASNOU AT.

Diumenge 24 | 12:15 h | Mpal. La Llàntia

FUTBOL 1a Catalana Fem.
CE MATARÓ - MANU LANZAROTE
Diumenge 24 | 16:30 h | Mpal. Centenari

BÀSQUET Copa Cat. Fem.

UE MATARÓ PONCE - IGUALADA
Dissabte 23 | 19:30 h |Palau Josep Mora

CICLISME Volta a Catalunya

SORTIDA SEGONA ETAPA
Dimarts 26 | 12:30 h |Cami de la Geganta

FORA

BÀSQUET Lliga EBA
SALOU- UE MATARÓ FEIMAT
Diumenge 24 | 18 h |Pav. Salou
MARTORELL - BOET MATARÓ
Dissabte 23 | 18 h | Pavelló Martorell

BÀSQUET Lliga Femenina 2
SEGLE XXI - ADVISORIA BOET

Dissabte 23 | 17 h |Esplugues DGEsport

FUTBOL 2a Catalana
YOUNG TALENT - CE MATARÓ

Dissabte 23 | 18 h | Mpal. Badalona Sud

FUTBOL SALA 2a Divisió B

AINA FLORENZA
i CARLA FONTDEGLÒRIA

CASTELLDEFELS - ALIANÇA MAT.
Dissabte 23 | 18 h | Pav. CEM Can Roca

Staffel
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WATERPOLO

Div.Honor Masc.
El Quadis CN Mataró
continua en quart lloc

Superen amb solvència un rival
realment incòmode

18a jornada (16 març)
CN Barcelona - Catalunya ..................11-8
Echeyde Tenerife - Sant Andreu ....... 8-15
Mediterrani - Barceloneta..............dia 20
Terrassa - Navarra ................................ 17-6
QUADIS CNM - Canoe Madrid .......... 11-5
Concepción Madrid - Sabadell ..........2-22

Classificació

Barceloneta 49, Terrassa 48, CN
Barcelona 46, QUADIS CN MATARÓ 36;
Mediterrani 31, Sant Andreu 29, Sabadell
26, Canoe, 18, Navarra 13, Catalunya 12,
Echeyde 7, Concepción 0.

Jugaven dimecres a Sabadell
El Quadis avançava a dimecres al vespre
el partit de la 19a jornada, sense que
en puguem donar la informació en el
moment de tancar l'edició.

Div.Honor Fem.
Tot continua igual
14a jornada (16 març)
Sabadell - Rubí ......................................22-7
Terrassa - Sant Feliu...............................4-5
Zaragoza - Mediterrani ........................7-11
LA SIRENA CNM - Moscardó ............. 11-5
Sant Andreu- Concepción Madrid .. 28-4

Classificació

Sabadell 42, Sant Andreu 39, LA SIRENA
CNM 31; Mediterrani 28, Rubí i Sant Feliu 21, Terrassa 16, Zaragoza 7, Moscardó
4, Concepción 1.

La Sirena ja té jugat el seu
partit

La Sirena CNM ja va avançar el partit de
la pròxima jornada i per tant descansa
aquest cap de setmana.

ALTRES RESULTATS

El sènior B masculí del CN Mataró va
perdre per 8-7 a Vallirana i ocupa la 6a
plaça de la Lliga Catalana de 1a.
L'equip juvenil masculí és líder del grup
del 7 al 12, després d'haver guanyat 8-15
a Granollers.
L'equip cadet masculí va perdre per 8-9
davant el Mediterrani i és tercer del
grup de 1r nivell (llocs de l'1 al 6).
El cadet femení va perdre 20-5 a
Sabadell i ocupa el sisè lloc del grup de
l'1 al 8.

ETE_1566.indd 3

Gran resistència del Canoe. | d.ferrer

El Quadis va haver de superar la
forta pressió visitant
El Quadis CN Mataró va aconseguir
una brillant victòria davant el Real
Canoe, que va ser un rival molt més
incòmode del que reflecteix el resultat
final. Va defensar durant tot el partit
amb pressió alta dificultant els atacs
locals, i fins ben avançat el tercer quart
es va mantenir en el partit i amb disposició de lluitar pel triomf.
La defensa local es va centrar en
el control del boia Víctor Gutiérrez,
un dels màxims golejadors, a qui es
va deixar a zero. Mario Lloret estava

11 QUADIS CN MATARÓ
5 REAL CANOE MADRID
QUADIS MATARÓ: Mario Lloret, Ramiro Veich, Pitu Puig (1), Marc Corbalán,
Víctor Fernàndez (1), Edu Mínguez (1),
Lluc Bertran (1), Pol Daura (1 de p.), Àlex
Codina (2), Pol Barbena (3), George Ford,
Germán Yáñez (1), Xavi Casabella (p.s.).
PARCIALS: 2-0, 2-1, 4-3, 3-1.

molt bé sota pals i al descans l'equip
local manava per 4 a 1. Després els
madrilenys van arribar a situar-se en
6-4. Però mantenint una gran eficàcia
en el xut (50% d'encert) el Quadis va
fer un parcial final de 5-1 per sentenciar.

Victòria sense fer excessos
11 LA SIRENA CNM
5 MOSCARDÓ MADRID
LA SIRENA CN MATARÓ: Gaby Stone,
Laura Vicente (2), Helena Lloret (3),
Lea Bachelier, Brigitta Games (2), Carla
Martín, Clara Cambray (1), Marta Bach
(2), Cristina Nogué, Maria Bernabé, Júlia
Soler, Carla Graupera (1), Júlia Àvila.
PARCIALS: 3-1, 1-1, 4-1, 3-2.

Van repetir el resultat del
Quadis d'una estona abans
Després de la victòria del Quadis CNM
va jugar La Sirena, rebent també un
equip madrileny, el Moscardó, i va guanyar exactament pel mateix resultat.
Potser en el cas de La Sirena s'esperava un triomf més contundent però
l'equip madrileny, penúltim classificat, va presentar més batalla de la

que es preveia.
A l'equip mataroní li va costar, sobretot en els primers quarts, superar la
defensa madrilenya i la bona actuació
de la portera visitant, i es va arribar
al descans amb un curt marcador de
4 a 2, impropi de la diferència entre
els dos equips.
En el tercer quart l'equip local va
tenir més eficàcia, i ja va deixar resolt el partit amb 5 gols de diferència.
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BÀSQUET

El Mataró Feimat s'abona a
la pròrroga... i guanya
85 MATARÓ FEIMAT
81 CORNELLÀ
MATARÓ FEIMAT: Diallo (13), Solé (10),
Viñallonga, Rodríguez (9), Ventura (2),
Juanola (19), Ariño (9), Tardío (2), Touré
(14), Canovas, Traver (7).
PARCIALS: 22-21, 23-9, 16-25, 14-20/10-6.

Una cistella d'Ariño. | d.ferrer

Superen un Cornellà que s'aferra
al partit com una paparra
Sembla que el Mataró Feimat s'ha
acostumat als partits llargs i que 40
minuts de joc se li fan curts. Diumenge,
al Josep Mora, per tercera setmana seguida se'n van anar a la pròrroga i per
segona vegada la sort va somriure als

grocs. El causant d'aquest tercer episodi va ser un Cornellà molt enganxós,
com una paparra, que no es va donar
per vençut i que va capgirar la situació
per acabar igualats en un partit que,
a la mitja part, semblava que podria
ser fins i tot plàcid pels locals.
No hi ha rivals fàcils i mai es pot cantar
victòria abans d'hora. El Mataró Feimat va
obrir una escletxa important al marcador
en un gran segon període però després es
va complicar la vida dilapidant tot el que
n'havia tret en el tercer i el darrer quart. El
Cornellà s'enganxava al partit i al rival com
una paparra i abocava l'equip de Charly
Giralt altre cop al temps suplementari.
En els cinc minuts finals, per sort, el
Feimat va saber tancar bé el propi esquema
de joc, assegurar rebots i domini i acabar
vencent els del Llobregat.

Cop d'autoritat del M. Parc Boet

86 MATARÓ PARC BOET
67 CASTELLBISBAL
MATARÓ PARC BOET: Puig (24), Merino (1), De Pree (7), Aza (9), Francisco (3),
Pavkovic (2), Duran (5), Tato (11), Tuxford,
Sola (7), Moore II (17).
PARCIALS: 13-13, 34-15, 15-24, 24-15.
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El Mataró Parc Boet no va tenir cap
mirament del Castellbisbal, l'equip
amb pitjor ratxa de la Lliga EBA que
va sumar a l'Eusebi Millan la seva setzena derrota consecutiva. Els taronges no es van refiar pel fet de jugar
contra un dels equips que baixaran i
després d'uns primers 10 minuts amb
certa resistència visitant van assaltar
el poder del partit en un segon quart
fenomenal, amb una rapidesa en les
transicions i una concreció a cistella
que expliquen que els locals sentenciessin el partit de forma clara.
El Mataró Parc Boet va concloure
una victòria d'autoritat, un partit rodó
en el que van sobreeixir Miquel Puig
i Nicholas Moore amb 24 i 17 punts.

Lliga eba (grup C)
No val a badar: doble
desplaçament amb
efectes sobre la taula
21a jornada (17 de març)
M. PARC BOET - Castellbisbal........86-67
Valls - Tarragona ................................ 52-69
Igualada - Quart ................................76-69
Salt - Olivar ..........................................72-78
Calvià- Esparreguera ........................ 62-72
MATARÓ FEIMAT - Cornellà ...........85-81
Martorell - Salou ...............................69-70

Classificació

Lidera el Tarragona amb 38 punts;
Igualada i Quart, 37; Esparreguera, 35;
Mataró Feimat amb 34; Olivar i Salou,
33; Martorell i Mataró Parc Boet, 31;
Valls i Cornellà, 29; Calvià, 26; i Castellbisbal i Salt són cuers amb 24 punts.
24a Jornada (24 de març)
Els dos equips mataronins tenen ganes
de sumar una nova ratxa de victòries
que passa indefectiblement per guanyar
a fora. Aquest cap de setmana tenen
desplaçaments a equips que, sobre el
paper, tenen opcions de vèncer.
El Mataró Parc Boet visita el Martorell,
dissabte a les 18h, amb el propòsit
de guanyar un equip que té el mateix
balanç que els taronges. Un partit entre
rivals directes.
El Mataró Feimat al seu torn farà més
quilòmetres per anar fins la Costa
Daurada. S'enfronta diumenge a les 18h
al Salou, que té sols una victòria menys
i que, per tant, estarà motivat per guanyar i atrapar als grocs en la classificació.

Copa Catalunya
Derrota dolorosa del
Grupo Marthe UEM
El Grupo Marthe UE Mataró SBM que
milita a la Copa Catalunya masculina no
va poder guanyar a casa, en un partit
molt igualat contra un equip de la part
alta de la categoria, el Bisbal. El resultat
final, de 63-65 és cruel per un equip
que va tenir opcions de victòria. Ara
l'equip és tercer per la cua amb un punt
sobre el penúltim. Aquest diumenge a
les 12:30h, partit dramàtic al camp del
Ciutat Vella, que és just una victòria
per sobre.
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BÀSQUET

Lliga FEM-2 (A)
Una "final" a Barcelona
contra el Segle XXI

L'Advisoria Boet, sentenciat
de bones a primeres

22a jornada (16 i 17 de març)
Barça - Cortegada ..............................77-56
León - Horta ........................................61-54
Ibaizabal - Avilés.................................74-73
Pontevedra - Corunya ...................... 82-52
Celta - Ardoi ........................................71-46
ADVISORIA BOET - Azkoitia ...........53-77
Cerdanyola - Segle XXI......................51-64

Classificació

Les primeres són el Celta Zorka amb 43
punts; León, 40; Ardoi, 38; Azkoitia, 37;
Barça CBS, 36; Horta, 34; Ibaizabal i Cortegada, 33; Segle XXI, 32; Pontevedra,
30; Advisoria Boet té 29 punts; León,
28; Corunya, 27 i tanca el Cerdanyola
amb 22.
23a Jornada (23 de març)
Aquest dissabte a les 17 h l'Advisoria
Boet té un desplaçament proper i
important a Esplugues, on busca un
triomf davant el Segle XXI, que l'allunyi
de la zona de descens.

Copa Catalunya
El UEM Construtoni
Ponce, sempre per
darrere
La UEM Construtoni Ponce no va poder
sumar la victòria al seu desplaçament
al pavelló de Les Corts, a Barcelona. De
fet en cap moment dels 40 minuts de
joc les mataronines es van poder posar
per davant en el marcador tot i arribar
a empatar al tercer quart. Finalment les
barcelonines van tornar a escapolirse per punts i les distàncies es van
disparar.

Les taronges, la passada setmana a casa. | d.f.

Les taronges només respiren
quan l'Azkoitia ja era massa
lluny
L'Advisoria Boet no es va poder apuntar a la festa iniciada dissabte a l'Eusebi Millan per primer equip masculí de
l'entitat i, de fet, es pot dir que l'Azkoitia
va aixafar la guitarra d'entrada amb dos
primers quarts dominats per complet per
les basques que van distanciar-se ràpid
i consistentment de les mataronines. En
un dia especialment desencertat de cara
a la cistella de les titulars –Judy Jones,
fidel a la seva pròpia tradició, quedaria
fora d'aquest comentari– les visitants
van fer que el matx quedés vist per a
sentència quan quedava encara la meitat
per jugar-se. Només al tercer i al quart

53 ADVISORIA BOET
77 AZKOITIA
ADVISORIA BOET: Gibert, Diao (11),
Camps (8), Claret, Llobet (3), Ruano (8),
Massuet (2), Timoner (3), Jones (18)
PARCIALS: 11-20, 10-26, 14-12, 18-19

període, l'Advisoria va tenir estones de
certa bonança en el joc. Ja jugaven, però,
amb la vènia de les rivals.
La diferència entre els dos equips
a la classificació es va fer evident dins
el rectangle de joc. Els primers minuts
encara van ser de tempteig entre iguals
però entre les darreries del primer quart
i, sobretot, durant tot el segon, el forat
es va obrir de forma desmesurada. En
algun moment fins als +30 i tot.

Núria Martínez i Rosó Buch,
a semis de l'Eurocup

Rosí Buch i Núria Martínez classificades per a unes semifinals europees. | UNI GIRONA

23a Jornada (23 de març)
La UEM C. Ponce, que és novè a la
classificació, rep dissabte al Josep Mora
a les 19:30h la visita de l'Igualada, que té
una victòria més que les grogues. Si se
les guanya s'hi empatarà a punts.
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El dijous passat al vespre l'Uni Girona,
amb dues mataronines a les seves
files, Núria Martínez i Rosó Buch, va
aconseguir una fita històrica, ja que
per primera vegada un equip femení
català jugarà una semifinal europea.
L'Spar Citylift va superar l'ASVEL
Lió - Villeurbane en els quarts de final.

A l'anada a França van obtenir una
victòria contundent per 57-80 i va
tornar a imposar-se al pavelló gironí
de Fontajau per 61-54.
Ara en les semifinals s'enfrontaran
amb un altre equip francès, d'una mica
més a prop, el Montpellier, de potencial d'Eurolliga.
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HOQUEI PATINS

El CH Mataró segueix sense
guanyar a la segona volta
2
2

Segueix la mala ratxa. | arxiu

Empaten a la pista del Vilanova,
però mantenen el lideratge
El Club Hoquei Mataró no va poder
trencar del tot a Vilanova la mala dinàmica des de l'inici de la segona volta,
en la que no ha pogut guanyar cap
dels cinc partits disputats, ja que tot
i tenir-ho de cara, va acabar empatant
el matx. Els homes d'Albert Larrea
van marxar amb un bon marcador
de 0-2 al descans –gràcies a dos gols
de Florenza–, i a l'inici de la segona
meitat van disposar d'un penal per

CP VILANOVA
CH MATARÓ

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

fer el 0-3 que hauria deixat el partit
molt ben encarrilat, però Lladó no el
va poder transformar.
En canvi, els locals van transformar
una falta directa per fer l'1-2, i això els
va donar ànims per creure en les seves
opcions. El Vilanova va tenir uns minuts
de domini, aprofitant els dubtes visitants degut al mes sense guanyar que
porten, i va acabar empatant a dos gols
quan faltaven vuit minuts pel final. El
Mataró va reaccionar, tornant a apretar
per buscar el gol de la victòria, però la
bola ja no va voler entrar.

El primer assalt, per al CH Mataró
2
1

CH MATARÓ

el partit de tornada, amb l'avantatge per
l'equip d'Albert Bou que un empat els
és favorable. Les locals van jugar una
bona primera part, dominant i arribant
al descans amb el marcador favorable
de 2-0, gràcies als gols de Fontdeglòria
i Rubio. A la segona meitat el partit va
estar més equilibrat, i això va permetre a les visitants fer el 2-1 que deixa
l'eliminatòria ben oberta.

COPA D'EUROPA FEMENINA . Dues mataronines
subcampiones de la Copa d'Europa amb el CH Palau
Aina Florenza i Carla Fontdeglòria, que la temporada passada eren dues de
les jugadores destacades del Mataró, van jugar el cap de setmana passat la
final a quatre de la Copa d'Europa a Manlleu. Florenza va forçar la pròrroga
pel Palau de Plegamans al marcar el gol de l'empat, però el Voltregà va tirar d'experiència per endur-se el trofeu. Teniu la foto de l'equip a la pàgina 2.

ETE_1566.indd 6

18a jornada (16 de març)
Barça B - Liceo B .................................... 4-2
Sant Feliu - Raspeig ............................... 5-5
Tordera - Taradell ....................................1-1
Maçanet - Arenys de Munt .................4-0
Alpicat - Vilafranca ............................... 4-2
Palafrugell - Manlleu ............................. 3-3
Vilanova - CH MATARÓ........................2-2

Classificació

CH MATARÓ 35; Taradell i Manlleu 33;
Alpicat 31; Palafrugell 30; Vilanova 29;
Barça B 26; Maçanet 25; Liceo B 24;
Vilafranca, Arenys de Munt i Tordera 20;
Raspeig 14; Sant Feliu 9 punts.

Reben el filial blaugrana

Aquest dissabte a les 20:30h el CH
Mataró rep al Barça B, amb moltes
ganes de sumar la primera victòria de
la segona volta, per intentar recuperar
la confiança i les bones sensacions
que es van assolir de seguida a l'inici
de la temporada. A Barcelona l'equip
d'Albert Larrea es va emportar els tres
punts guanyant per 5-7, ara falta tornar
a guanyar-los amb el suport del públic
mataroní.

Arriba el moment clau

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

El passat dissabte es va jugar l'anada de
l'eliminatòria de repesca de Nacional
Catalana, que permetrà als equips guanyadors disputar el play-oﬀ d'ascens. El
CH Mataró va superar al Vilassar de Mar
en el derbi maresmenc per 2-1, de forma
que tot es decidirà aquest divendres en

Es manté el lideratge
gràcies als altres
resultats

LLIGA NAC. Cat.Fem.

VILASSAR HC

Victòria mínima que deixa
oberta l'eliminatòria

OK LLIGA Plata Mas

Accés Play-oﬀ - Anada
Sferic Terrassa - Manlleu B....................3-1
Jonquerenc - Bigues i Riells B .............. 6-1
Vila-sana B - Voltregà B ........................ 5-3
CH MATARÓ - Vilassar HC .................. 2-1

Es decideix l'eliminatòria a
Vilassar de Mar

Aquest divendres a les 21:45 les mataronines juguen el partit més important
de la temporada a Vilassar de Mar, ja
que es juguen l'accés al play-oﬀ pel títol.
Amb un empat ja en tindrien prou, però
no es pot especular i segur que l'equip
d'Albert Bou surt a totes per intentar
guanyar el partit i no haver de patir.
En els partits d'anada, curiosament, es
van imposar tots els equips que provenien del grup 2, tot i que el resultat
menys favorable és el del Mataró, a
priori l'equip més fort de tots ells. A
veure si aquesta setmana es confirma el
favoritisme i no pesen els nervis.

20/03/2019 19:14

Sin título-1 1

25/2/19 9:24

Sin título-1 2

19/3/19 12:10

Sin título-1 3

19/3/19 12:10

on?quan?

¿saps on hi caben el concert del cap de setmana, el monòleg de demà, el
proper acte cultural, la presentació del llibre que vols, la propera obra de
teatre, l’exposició que vols veure i el següent espectacle de dansa?

fàcil! a www.totmataro.cat/agenda
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HANDBOL

Plata Estatal Fem.
El líder ensopega a casa

S'escapa el triomf en els darrers
instants en el "derbi del túnel"

24a jornada (16/17 març)

Lleidatana - Amposta ........................17-30
La Roca - JH MATARÓ .................... 20-20
Benidorm - OAR Gràcia .................... 35-18
Elda - Mislata...................................... 20-18
Sant Quirze - Dominicos ..................21-26
S.Joan Despí - Agustinos ..................28-17
Puig d'en Valls - Sant Vicenç .......... 24-22

Classificació

Sant Quirze 39, Benidorm 38; Elda 36;
Puig d'en Valls 31, JH MATARÓ 28,
Dominicos i Sant Joan Despí 25; La Roca
24; Mislata, Sant Vicenç 23, Amposta
22; Agustinos Alicante 11; OAR Gràcia 7,
Lleidatana 2. Els dos últims ja baixen.

Jornada de descens

Aquest cap de setmana la divisió de
Plata té descans abans d'afrontar les
dues últimes jornades.

1a Estatal Masc.
Canvi de líder i de cuer
24a jornada (16/17 març)
OAR Gràcia - Sant Vicenç ...............29-24
Sant Cugat - Sarrià .............................27-25
S.Joan Despí- Poblenou ................... 26-22
Granollers B - S.Esteve Palaut. ....... 38-28
Sesrovires - Sant Quirze ................... 17-27
Salle Bonanova - La Roca ................ 26-23
Montcada - Palautordera .................35-26
Esplugues - JH MATARÓ .................28-24

Classificació

Sant Quirze 40, Sarrià 39, JH MATARÓ
i La Roca 31; Sesrovires i OAR Gràcia
29; Granollers B 26; Palautordera 25;
Esplugues 23; Sant Cugat i Montcada
21; Poblenou 16; S. Est. de Palautordera i
Sant Joan Despí 14; , Salle Bonanova 13,
Sant Vicenç 12.

Reben un equip necessitat

El dissabte a les 18 h el Joventut rep
la Salle Bonanova equip que lluita per
evitar el descens. A la primera volta el
resultat va ser d'empat a 22.

ALTRES RESULTATS

1a Cat. Fem. (Fase d'ascens): Llavaneres Caldes d'Estrac- Cerdanyola 20-22;
Copa Fed. Fem: JHM B - Rubí 22-22;
2a Cat. Mas: BCN Sants - JHM B 33-29;
Súria - Llavaneres 26-27; Llavaneres
- S.Martí C 30-31.; 3a Cat: Llavaneres
Atlètic - Calella B 25-16.
Lligues Catalanes de Base: Cadet Mas.
(sèrie A2): Cardedeu- JHM 29-49; Inf.
Fem (Sèrie A1): JHM - OAR Gràcia 22-28.
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L'equip la passada setmana. | d. ferrer

El partit va ser molt igualat i
l'empat just
El Joventut, tot i les baixes, va fer un
bon partit a La Roca en el "derbi del
túnel" i es manté en la cinquena plaça de Plata.
Tot el partit va ser un frec a frec
constant, registrant-se empats a pràcticament tots els resultats possibles.
Només al descans l'equip vallesà va
agafar un petit avantatge de dos gols
(10-8), que a la represa de seguida va
neutralitzar el Joventut. I quan faltaven
tres minuts un gol de Sara Muniesa

20 BM LA ROCA
20 JH MATARÓ SYNERGIE
JOVENTUT SYNERGIE: Noemí Pérez,
Laia Argelich porteres; Clara Poo (3), Isa
Latorre (3), Maria Murillo (7), Sara Muniesa (3), Zara Verdugo, Alisa Forné, Clàudia
Grajal, Adriana Murillo (4), Berta Vives,
Dúnia Haitami.
PARCIALS CADA 5': 1-0, 2-1, 4-4, 7-5,
7-7, 10-8 descans; 11-9, 13-12, 13-15, 16-15,
18-17, 20-20.

les va posar per davant. Tensió al final
i, tot i estar en inferioritat, les roqueroles van marcar en els darrers segons
per empatar.

Sense opcions en un partit fluix
28 ESPLUGUES
24 JOVENTUT MATARÓ
JH MATARÓ: Dani Torvisco i Quico Sola
porters; Manel Núñez (3), Pablo Vela (1),
Jaume Pujol (5), Jan Bonamusa (6), Dani
Aguilera (1), Oriol Vaqué (3), Sergi Fuster,
Oriol Prat (1), Berenguer Chiva, Bernat
Bonamusa (4).
PARCIALS CADA 5': 1-2, 3-3, 7-5, 9-5, 128, 14-10 descans; 17-11, 19-13, 19-16, 22-18,
25-21, 28-24.

El Joventut va veure trencada la ratxa
victoriosa que portava amb tres triomfs
seguits. Va caure derrotat a Esplugues
davant un equip de la zona mitja de la
taula, però tot i això no perd el tercer
lloc de la classificació.
El partit va començar bé, amb un
equip groc-i-negre molt seriós en defensa (2-3 als 8 minuts), però de seguida l'equip local va començar a trobar

Jan Bonamusa, màxim golejador. | arxiu

forats i va tancar la seva defensa i als
vint minuts ja guanyava de 5 gols (10-5),
i al descans ho feia de 4 gols.
Ja avançada la 2a part va semblar
possible la remuntada (20-18 als 48'),
però va ser un miratge, ja que l'equip
local de seguida va tornar a agafar cinc
gols de renda, i l'equip mataroní, sense
capacitat de resposta, mai va tenir possibilitats de lluitar pel triomf.
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La Mataronesa enfonsa més el Pla
d'en Boet golejant-lo en el derbi

3a CATALANA
Molinos marca cinc gols i
té cinc punts d'avantatge
25a jornada (16/17 març)
Fund. Montgat - Lloreda ...................... 0-3
CERDANYOLA - Santvicentí................2-5
PLA D'EN BOET - MATARONESA.......2-6
Premià Dalt - Montsant ...................... 0-2
Llavaneres - LA LLÀNTIA......................0-1
Masnou At.- CIRERA .............................2-2
Cabrils - MOLINOS ............................... 0-5
Arenys Mar - Vilassar Mar B ...............4-0
Vilassar Dalt - La Salut ......................... 2-0

Classificació
El Pla d'en Boet no surt del descens. | D. F.

La Mataronesa va aconseguir guanyar el derbi amb una segona part
espectacular i enfonsa l’equip local en
zona de descens. Els dos equips van
començar activats i Miguel va avançar
els arlequinats, però Adama i Cortés
van capgirar el marcador. Ja fregant el
descans va empatar Aitor de penal.
A la represa en els primers minuts
van marcar Joan Garcia i Aitor. El
Pla d’en Boet es va quedar amb deu
i Aitor, completant un “hat-trick”, i
Dembo van ampliar l’avantatge.

0
5

CABRILS
MOLINOS

MOLINOS: Dani, Mamadou, Cano, Hèctor, Carmona, Isra, Bustos (Javi 75’), Jorge
(Uri Martín 75’), Toni Martín (Micky 75’),
Óscar (Joan 66’), Ruben (Borrego 50’).
Gran victòria del líder imposant la
seva llei per arribar a l’onzena jornada
seguida d’imbatibilitat. Ja van marxar
al vestidor amb un 0 a 2 amb gols de
Toni Martín i Bustos. Només començar la segona part els locals es van
quedar amb deu i el Molinos va jugar
a plaer. Toni Martín va completar un
hat-trick i Javi va fer el cinquè.

2
6

PLA D'EN BOET
MATARONESA

PLA D'EN BOET: Jairo, Loukhiar (Valencia 89’), Javi, Ordóñez, Carrasco, Cano,
Adama, Marquett (Conejo 72’), Barris
8Vela 83’), Eric, Cortés.
MATARONESA: Palomino, Dembo,
Espín, Miguel, Carlos (Guti 46’), Nogales
(Bofarull 75’), Manga, Navarro (Othman
71’), Sissoko (Joan 46’), Viladomiu (Vega
82’), Aitor Rodríguez.

2
2

MASNOU AT.
CIRERA

CIRERA: Toni, Isaac, Karamba, Ximillo,
C. Romero, Juako, Aleix (66’ Yustos),
Agus, Baba (C.Flores 84’), Frank (66’
Gianluca).
L’equip cirerenc es va deixar dos
punts importants al camp del nou
cuer. El partit va començar boig amb
gol dels locals i replicat de seguida
per Frank. Ja avançada la segona part
Isaac va marcar de falta, però en el
temps afegit, i amb el partit bastant
trencat, els masnovins van empatar.

0
1

LLAVANERES
LA LLÀNTIA

LA LLÀNTIA: Joan, Yusupha, Andrada
(Youness 11’) (Sergio 60’), Salvia, Paby,
Bilal, Jerreh, Guedes (Díaz 75’), Ibra, Said,
Ibu (Yakhouba 86’).

La Llàntia va guanyar a Llavaneres. | CEDIDA
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Els llantiencs, que estan en ratxa,
van aconseguir la seva sisena victòria consecutiva guanyant en un camp
complicat i gràcies a un gol d’Ibu
al quart d’hora de la segona part.
Després van defensar bé, tot i acabar
amb deu per expulsió de Sergio.

MOLINOS 57; Santvicentí 52, Vilassar
Dalt 48; CIRERA i Vilassar B 47; Arenys
de Mar i LA LLÀNTIA 43; Cabrils 40;
Llavaneres 38; Lloreda 37; MATARONESA 34; Premià Dalt 30; La Salut 26; CERDANYOLA 21; F. Montgat 19; PLA D'EN
BOET i Montsant 18; Masnou At. 17.
Derbi al Camí del Mig
El diumenge a les 17h tenim derbi al
Camí del Mig, on el Cirera rep el Pla
d'en Boet. També juguen a casa Mataronesa contra Premià Dalt (DS 17 h), Molinos contra FE Montgat (DG 12 h) i La
Llàntia contra Masnou At. (DG 12:15 h).

4a CATALANA
Calella líder solitari
23a jornada (16/17 març)
JUVENTUS - Cabrils B .......................... 3-3
JUVESPORT - ROCAFONDA ................5-1
MOLINOS B - Dosrius ........................... 4-1
Masnou At- B- MATARÓ ATH. ........... 0-5
El Calella és nou líder en solitari amb 60
punts, 3 més que Tiana. Molinos B és 3r,
Juventus 5è, Mataró Ath. 10è, Juvesport
13è i Rocafonda 15è.
Diumenge a les 12 h derbi entre Rocafonda i Mataró Athletic al Municipal de
Rocafonda.

2
5

CERDANYOLA AEiLL
SANTVICENTÍ

CERDANYOLA : Moreno, Sergi (Àlex
57’), Valero (Llop 21’), Raul, Almirón, Mas,
Romero (Ricis 45’), Carrasco, Ibra (León
65’), Delgado, Molinero (Simón 37’).
L’equip vermell va patir l'onzena derrota de la temporada al Camí del Mig.
Al descans el partit estava sentenciat
amb 0 a 4, que a la represa pujà a 5.
Ja cap al final Mas i Delgado, de penal, van maquillar el resultat.
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2a CATALANA
El CE Mataró més líder

Triomf còmode del líder en el
retorn al Municipal del Centenari

25a jornada (16/17 març)
Montcada - Singuerlín ......................... 4-2
Mollet - Turó Peira .................................1-0
Llefià - Sarrià ...........................................1-0
Parc - Molletense ....................................1-3
Besós BV - Young Talent Bad. ..............1-0
Canyelles - Pubilla Casas ......................5-2
SANT POL - Sant Andreu At. ............... 2-1
PREMIÀ MAR - Europa B ...................... 2-1
CE MATARÓ - Valldoreix ..................... 2-0

Classificació

CE MATARÓ 60; Turó Peira 54; Mollet
47; Montcada 46, Llefià 38; PREMIÀ
37; Sarrià i Molletense 36; Canyelles
35; Valldoreix 34; Europa B 33; Parc 29;
Young Talent 25, SANT POL i Besós BV
24; Singuerlín 23; Sant Andreu At. 22,
Pubilla Casas 20.

Desplaçament a Badalona
Aquest dissabte a les 18 hores el Mataró
busca un nou triomf al camp del
Young Talent, a Badalona Sud, tocant
a l'autopista. A la 1a volta el Mataró va
guanyar per 2-0.

LLIGA NAC. Juvenil
Golegen el Girona B
El juvenil del CE Mataró va fer un gran
partit davant el Girona B guanyant per
6 a 3. Continuen en 5a plaça, però a un
sol punt del 4t lloc que donaria l'ascens
directe a Divisió d'Honor, ja que per sobre
hi ha dos filials que no poden pujar.
El diumenge juguen a les 12:30 h al camp
del Nàstic de Tarragona B, que és 15è.

1a CATALANA Fem.
Bon empat a fora
El CE Mataró va empatar a 3 gols al
camp del Santa Eugènia de Girona, però
continua en 11è lloc amb 21 punts.

1a CATALANA
Cara i creu

El Vilassar de Mar va empatar a 1 gol al
camp de la Guineueta i ha recuperat el
lideratge degut a la derrota del Girona B.
L'Argentona va perdre a casa 0-1 davant
un rival directe com el Vic i s'enfonsa en
zona de descens.
Diumenge (12 h) el Vilassar rep el
Banyoles (5è classificat) i el dissabte (16
h) l'Argentona juga al camp del Farners.
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Una centrada de Kique. | D. FERRER

És la sisena vegada que el
Mataró guanya per 2 a 0 a casa
El CE Mataró tornava al Municipal del
Centenari com a líder, i ho va fer amb
un triomf còmode sobre el Valldoreix,
que li serveix per augmentar a sis punts
l'avantatge en el lideratge.
L'equip groc-i-negre va dominar
absolutament el partit, amb un joc
molt atractiu davant un equip que
deixava jugar. A partir del minut 20 i
fins al descans el matx va ser un festival de l'equip de Raul Monroy, que
va crear fins a vuit ocasions clares de
gol, però primer el travesser en xut
de Pedro, després el porter i també
la mala punteria enviant rematades
clares fora de la porteria, van evitar
que el Mataró marxés al descans amb
el partit resolt.
A la represa va baixar el ritme d'atac
local, però van arribar els gols. El primer al quart d'hora, en un xut potent
i col·locat des de la frontal de Yustos,
i el segon un quart d'hora més tard en

2
0

CE MATARÓ
VALLDOREIX

CE MATARÓ: Pol, Aleix Cirera, Dani
Prieto, Isma, Víctor Yustos (62' Andoni),
Sergi Sànchez (Marc Pascual 78'), Parri,
Kique, Aitor (Fiti 78'), Toni (Ricky 70'),
Pedro (Uri 56').
GOLS: 60' VÍCTOR YUSTOS (1-0); 75'
URI (2-0).

una bona jugada de Kique per la dreta
que va culminar Uri.
En el tram final cal destacar el retorn
de Fiti, que va tornar a lluir el braçalet
de capità després de quasi un any i
mig d'absència dels terrenys de joc,
després d'una llarga lesió en el genoll.

El femení trenca la mala ratxa
amb un empat a Girona
L’equip femení del CE Mataró va trencar la mala ratxa de quatre derrotes
seguides a la 1a Catalana aconseguint
un empat a Girona davant el Santa
Eugènia, un equip que anava, i continua anant, tres punts per sobre.
Però l’empat va tenir sabor agredolç,
ja que el CE Mataró va arribar al descans amb 1 a 3 amb gols d’Ainoa Cros,

Andrea Àlvarez i Montse Benítez, però
va veure com les locals empataven en
el tram final.
L’equip groc-i-negre que continua
en onzè lloc el diumenge a les 16:30
hores rep el Femení Manu Lanzarote,
que és el 13è classificat, 10 punts per
sota. Sembla una bona ocasió per sumar la 7a victòria del campionat.
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POLIESPORTIU

El CV Mataró perd el derbi i
acabarà en quart lloc

3
2

CV VILASSAR DE MAR
CV MATARÓ CALIU

CV MATARÓ CALIU: Anna Ramon,
Ivette Callorda, Marta Guerrero, Eva
Acebedo, Andrea Molinero, Montse Carvajal, Andrea Jiménez, Alba Sánchez, Bea
Cívico, Samantha Formica, Maria Garcia,
Iris Flores i Violant Pérez.

HOCKEY HERBA .
Important victòria de
l’Iluro HC a 1a Catalana
L’equip femení acaba tercer i
pot tenir opcions de jugar la
fase d’ascens
El masculí de l’Iluro HC va aconseguir per fi un triomf en la fase de
permanència de 1a Catalana. Va ser al
camp del Pedralbes, amb qui compartia
l’últim lloc. L’equip taronja va guanyar
per 1-3 i ara és penúltim amb 7 punts,
quatre per sota del Línia 22 HC i el FC
Barcelona. Baixen els dos últims i queden quatre jornades en les quals l’Iluro
visitarà el Castelldefels (pròxima jornada del dia 31 de març), rebrà el Barça,
visitarà l’EHC i rebrà el Pedralbes.
Veurem si són capaços de remuntar
una posició i salvar la categoria que
tan brillantment es va aconseguir la
temporada passada.
Per la seva part l’equip femení va acabar guanyat el Línia 22 HC per 6 a 0. La
classificació ha acabat així: CD Terrassa
40, Júnior 39, ILURO HC 35, Ègara 1935
33, Polo 27, Matadepera 18, Atlètic
Terrassa 12, Barcelona Stick 9 i Línia
22 HC 0 punts. Sembla que l’equip
mataroní continua tenint opcions de
disputar la fase d’ascens a 1a Estatal.
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Mataró, van guanyar el primer set
per 23-25, després van perdre el control i van caure per 25-10. Van anar
recuperant bones sensacions i van
perdre 25-22 i en el quart van aconseguir forçar el desempat guanyant
per 26-28. Finalment en el desempat
les vilassarenques es van imposar de
forma ajustada per 16-14.

Classificació: Sant Just 39, CECELL
Lleida 26, Vilassar de Mar 24, CV
MATARÓ 20; GET Blume 18, L'Hospitalet
12, Barberà 9, Vall d'Hebron 8. Queda una
sola jornada i el CV Mataró obtindrà el
Derrota a Vilassar de Mar. | d.ferrer - arxiu
quart lloc d’accés al TOP-4, ja que encara que el superés el GET Blume, aquest
El Sant Just, primer de grup,
serà el complicat rival de les
equip que és del Centre de Tecnificació
mataronines en les semifinals
de la Federació no pot optar a l’ascens
El CV Mataró Caliu va fer un bon partit ni a jugar el TOP-4.
però va caure derrotat per 3-2 a la pista del CV Vilassar de Mar en el derbi Toca el rival més dur
maresmenc. Les mataronines, que fa El rival de l’equip mataroní, com ja es
unes setmanes s’havien imposat a temia, serà el Sant Just, un equip d’un
nivell molt superior i al que ha estat
RUGBY.
impossible de batre durant tota la temVictòria del Rugby Club
porada. De fet només han perdut dos
Mataró al Camí del Mig
sets i un d’ells fa quinze dies a Mataró.
El conjunt mataroní es refà
Però encara no ha acabat la lliga, i
després de quatre derrotes
de moment el pròxim diumenge l’equip
seguides a 1a Catalana
mataroní juga a la pista del CECELL
El Rugby Club Mataró, després d’una
Lleida, el segon classificat. Un partit
sèrie de quatre setmanes seguides
sense guanyar, el dissabte passat va
complicat que serà una bona pedra de
retrobar-se amb el triomf superant el
toc de cara al TOP-4.
CN Poblenou B al Camí del Mig per
33-24, sumant quatre punts que consoliden l’equip en el 7è lloc.
Dojo
La classificació queda així: Cocodrils
Cervantes
45, Torroella Senglars 42, Quebrantahuesos 41, Badalona i Gòtics 26,
ESCOLA DE KARATE
Sabadell 25, RC MATARÓ 21, Terrassa
17, FC Barcelona Grana i Poblenou B 15,
Oferim una nova activitat
BUB B 14 i Osona 1.
KRAV MAGA!
En l’última jornada del campionat el
Sistema de defensa
Rugby Club Mataró es desplaça fins a
personal que no
necessita
Pomar del Cinca a la província d’Osca
experiència prèvia.
per enfrontar-se al Quebrantahuesos,
Característic per la
el tercer classificat.
seva gran eficàcia en
situacions extremes

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

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

www.dojokaratecervantes.es
félix 7º DAN
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FUTBOL SALA

Segona B
Visiten el líder,
el Castelldefels de
Sito Rivera

Quarta victòria consecutiva del
Futsal Aliança Mataró

22a jornada (16 i 17 de març)
Terrass - Las Palmas .............................. 0-5
Santa Coloma - Cavauto ....................... 5-3
Sabadell - Canet ......................................3-1
Cerdanuyola - Castelldefels .................5-8
FUTSAL ALIANÇA- Manresa ...............6-2
Barceloneta - Escola Pia........................ 4-1
Segorbe -Hospitalet ...............................1-5
La victòria consolida l'equip mataroní
en tercera posició i l’acosten a només
dos punts de la segona plaça del
Manresa.
23a jornada (23 i 24 de març)
Aquesta victòria de ben segur que serà
un impuls anímic de cara al partit de
dissabte que ve quan el Futsal Aliança
Mataró visiti el líder de la categoria, el
CCR Castelldefels entrenat pel mataroní
Sito Rivera que fins ara només ha cedit
tres empats.

3a divisió nacional
L'SPALL CFS empata
L’Spall CFS Ciutat de Mataró va empatar aquesta setmana a l'Eusebi Millan
contra el Jesús i Maria de Sant Gervasi,
en un partit ple d'alternances i que va
acabar amb 3-3. La llàstima va ser que
els locals van arribar a disposar de dos
dobles penals que van fallar i no van
poder sumar els tres punts.

Triomf contundent. | daniel ferrer

Gran partit del Futsal Aliança Mataró
que va superar 6 a 2 al Manresa, el vigent campió. El matx no va començar
de la millor manera pels interessos
mataronins, ja que van ser els visitants els que es va avançar primer
en el marcador. Miquel Soler va fer
l’empat després d’aprofitar el rebuig
del porter manresà després d’un xut
d’Oriol López, però poc després els
visitants es tornarien a avançar en una
jugada afortunada. Abans del descans
Medina va fer el 2 a 2 després d’una
gran pivotada.
A la represa els mataronins van fer
tota una exhibició superant un rival
que té una plantilla feta per lluitar per
l’ascens i el títol. Alex del Barco va fer
el 3 a 2 gràcies a un fort xut de puntera

6
2

FUTSAL ALIANÇA
MANRESA

ALIANÇA MATARÓ: I.Fernández (1),
López (1), Del Barco (2), Berlanga, Medina
(1), Canal , Chiheb, J.Ciscar, Soler (1),
Ceesay, Kambon, Pares.

que va entrar per l’escaire de la porteria rival i Oriol López va fer el 4 a 2
després d’una gran triangulació amb
Llibert Canal. Amb aquest marcador
i restant poc pel final els visitants van
arriscar jugant amb porter jugador, i la
veritat és que no els hi va sortir gaire
bé, ja que van encaixar dos gols més.
Alex del Barco va fer el cinquè després
d’una recuperació de Rafa Berlanga i
el porter local Isaac Fernandez va fer
el definitiu 6 a 2 marcant de camp a
camp quan no hi havia porter.

Victòria plàcida i co-liderat del Futsal femení
10 FUTSAL ALIANÇA
1 ESPARREGUERA
FUTSAL ALIANÇA: Neddermann,
Garcia (1), Moya (1), Reixach, Vazquez
(2), Bosch, Munné (1), Gama (2), Rius (2),
Ribas, Tortajada (1), Cuquet.

El sènior femení del Futsal Aliança
Mataró va fer bons els pronòstics i
va superar amb facilitat (10-1) l’Esparreguera, el cuer de la categoria que
després de 18 jornades de lliga només
ha estat capaç de guanyar un partit.
A banda dels tres punts l’altra bona
notícia és que el Futsal Pax Tarragona
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va empatar a la pista de les Corts i
perd el lideratge de la categoria que
ara comparteixen el CN Caldes i el
conjunt mataroní.
Aquest cap de setmana l’Aliança sumarà els tres punts sense jugar davant
el Salou que es va retirar, però tindrà els

ulls posats a Tarragona on s’enfronten
els seus dos rivals pel títol, l’equip local
del Pax Tarragona i el CN Caldes. Tot el
que no sigui una victòria visitant farà
que les mataronines acabin la jornada
líders en solitari restant només set jornades pel final.
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VARIS

Raquel Gonzàlez subcampiona
d'Espanya de 20 km marxa

Amb la medalla. | @RaquelGlzCampos

Va quedar per darrere de
Maria Pérez, la campiona
d'Europa 2018
La mataronina Raquel Gonzàlez (FC

Barcelona) va quedar subcampiona
d'Espanya absoluta dels 20 km marxa
en el campionat celebrat ahir diumenge a Oropesa.
Raquel Gonzàlez, que estava fent
una temporada quasi perfecta, es va
veure superada per l'actual campiona
d'Europa Maria Pérez que va imposar
la seva llei escapant-se del grup quan
es portaven 40 minuts.
L'atleta granadina del València
Esports va arribar a la meta amb un
temps de 1:30:55 i 45 segon més tard
amb 1:31:40 va fer la seva entrada l'atleta mataronina. Va completar el podi
Laura García Caro amb 1:32:37.

Dues mataronines en el partit
de rècord històric del futbol femení

Marta i Leila (6a per l'esquerra i 2a per la dreta al davant. | FCBARCELONA

Marta Torrejón i Leila Ouahabi
van jugar amb el Barça en el
partit del Wanda

En efecte, Marta Torrejón i Leila
Ouahabi van ser les dues laterals de
l'equip blaugrana i van jugar els noMolt s'ha parlat en els últims dies del ranta minuts. Leila va intervenir dirècord a nivell mundial d'assistència rectament en el segon gol en fer la
en un partit femení de futbol. Van ser centrada des de l'esquerra.
60.739 els espectadors que es van aplegar al Wanda Metropolitano de Madrid
en el partit de lliga entre l'Atlético de
Madrid i el FC Barcelona, que va acabar amb victòria del Barça per 0-2.
Si fa unes setmanes destacàvem el
fet que en una semifinal de la Copa
de la Reina de bàsquet hi havia tres
mataronines, ara no pot passar sense
menció que en aquest partit hi havia
també dues jugadores nascudes a la
nostra ciutat.
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Últim minut...
ATLETISME.
Sense medalles als
estatals sub18 i sub16
Els passats dies 9 i 10 de març es van
disputar a València els Campionats
d’Espanya sub18 en pista coberta, però
la representació mataronina no va
poder pujar al podi.

Qui més a prop va estar va ser Biel Tenias (L’Hospitalet) que va quedar quart
en perxa amb 4,76 m, la mateix marca
que el segon i el tercer classificats.
Marina Martínez (CA Laietània), que
aspirava al títol de 1500 metres i va
guanyar la semifinal amb 4:41 87, després a la final va quedar cinquena amb
un crono de 4:42.82.
També van participar per part laietanenca Laia Boixet 16a en perxa (3.01 m),
Guillem Barrachina 15è en perxa (3.91
m) i Pol Altimira semifinalista en 60 m
tanques (8.60).
Els dies 16 i 17 de març van tenir lloc a
Sabadell els campionats estatals sub16.
Van participar-hi dues atletes mataronines: Maria Pujol del CA Laietània va
quedar 10a en perxa amb 3.00 m i Edit
Godoy del GA Lluïsos va quedar 5a a la
semifinal dels 300 m amb 43.80.
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

NOSOTROS

DOLOR Y GLORIA

BEL CANTO. LA ÚLTIMA
FUNCIÓN

Una família tipus –mare, pare i fills– van
a l'antiga casa familiar costanera per fer
una escapadeta estival. Quan es fa de
nit, però, descobreixen quatre siluetes
negres davant de casa: és la versió malèvola d'ells mateixos.
Direcció: Jordan Peele
Intèrprets: Lupita Nyong'o, Elisabeth
Moss, Winston Duke, Tim Heidecker.
120 min

El director de cinema Salvador Mallo és
més passat que futur i inicia una sèrie
de retrobaments, en persona i imaginats,
amb fets i persones del passat. Davant la
necessitat de narrar el que li passa, Mallo troba la seva pròpia salvació.
Direcció: Pedro Almodóvar
Intèrprets: Antonio Banderas, Asier
Etxeandia, Penélope Cruz, L.Sbaraglia.
108 min

Un cantant d'òpera coneguda a escala
internacional acaba essent ostatge d'un
segrest, juntament amb un grup de
persones, just quan un ric empresari japonès l'havia contractat per actuar per
a ell a Amèrica del Sud.
Direcció: Paul Weitz
Intèrprets: Julianne Moore, Ken Watanabe, Christopher Lambert, S. Koch.
102 min

DONDE CAEN LAS SOMBRAS

ONYX, LOS REYES DEL GRIAL

FUNAN

Anna i Hans, una Infermera i el seu ajudant en una clínica per a gent gran, són
com dues ànimes infantils que habiten
en cossos adults. Estan atrapats en el
temps i l'espai i es mouen entre les cambres i el jardí de l'orfenat.
Direcció: Valentina Pedicini
Intèrprets: Elena Cotta, Federica Rosellini, Josafat Vagni, Lucrezia Guidone.
95 min

Nova pel·lícula sobre la recerca i els
poders del Sant Grial a través de segles
de vetlles perquè no es perdi el calze
del darrer sopar de Jesús. Una història
que explica l'evolució de la humanitat a
partir d'una simple copa.
Direcció: Roberto Girault
Intèrprets: Jim Caviezel, María de Medeiros, Anthony Howell, M. Dannenberg.
84 min

El 1975, Chou viu una vida tranquil·la fins
que un matí, la guerrilla dels Khmers
rojos sotmet Cambodja en l'horror més
absolut. La població és deportada i la
Chou pateix pel segrest del seu fill de
4 anys. Sembla que tot va pel pedregar,
però ella no perd l'esperança.
Direcció: Denis Do
Intèrprets: (Animació).
84 min

Tot Cinemes 1861.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

Nosotros

Dolor y gloria

12:00 16:00 18:30 20:00 22:00 00:01
[ds.-dg. VOSE] 12:20
[dt. VOSE] 22:15

Dolor y Gloria

12:10 15:45 18:00 20:25 22:30 00:30
[ds.-dg. VOSE] 12:20
[dt. VOSE] 22:15

El niño que pudo ser rey

12:10 16:30

Escape room

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

Taxi a Gibraltar

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

Capitana Marvel

16:00 18:15 20:25 21:30 22:40
[dv.+dl.-dj.] 20:15 22:30

El niño que pudo ser rey

19:15

Escape room

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

Capitana Marvel

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

16:30 18:00 19:00 20:15 21:30 22:40
[dv.+dl.-dj.] 17:45 22:30

Mula

12:00 16:15 18:00 19:00 20:45 22:00 23:30 00:40
[dv.-dg.] 17:00 20:00 [ds.-dg. VOSE] 12:20 [dt. VOSE] 21:40

Mula

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

Nosotros

16:30 00:30
[ds.-dg. VOSE] 12:10

[exc. dl.-dt.] 19:00
[dl.-dt.] 19:05
[exc. dt.] 21:30
[dt. VOSE] 21:30

Corgi, las mascotas de la reina

12:15 16:00 18:05

70 Binladens

22:30 00:50

Cómo entrenar a tu dragón 3

12:15 15:50 18:10
[dv.-dg.] 17:00 19:20

Alita, ángel de combate

[dv.-ds.] 22:40 [dl.] 16:30 21:40
[dt.] 16:30
[dc.-dj.] 16:30 19:05 21:40

Perdiendo el Este

20:30 22:30 01:00

La lego película 2

12:15 15:45

Green Book

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

Corgi, las mascotas de la reina

16:15
[dv.+dl.-dj.] 17:45

Cómo entrenar a tu dragón 3

16:00 17:00 18:15

Green Book

20:00 22:30

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

La noche de 12 años

18:00 20:30 (25 març)

19:00 21:45 00:30

Bohemian Rhapsody
[dv.-dg.] 21:40

00:30 [dt.] 16:15 19:05
[dl.+dc.-dj.] 16:15 19:05 22:00

Degas, pasión por la perfección (documental)
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núm. 1861 del 22 al 28 de març de 2019

Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quina és la primera pel·lícula que
va dirigir Clint Eastwood?

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

Ànima en pena

Resposta del núm. 1859
"Silver Linings Playbook"

Crítica de 'Mula' de Clint Eastwood
Després de 'Gran Torino' (2008),
Clint Eastwood torna a dirigir i
interpretar a 'Mula'. Inspirantse en el cas real de Leo Sharp.
Eastwood es fica en la pell d'un
ancià empresari jardiner, especialitzat en cultivar els lliris més
preciosos, però que carregat de
deutes s'avé a guanyar diner fàcil
i ràpid com a traficant de drogues
amb la seva camioneta al servei
d'un grup mexicà.'Mula' podria
ser el testament cinematogràfic
i actoral de Clint Eastwood. Als
seus vuitanta-vuit anys ha dirigit
un modest i honest film, fidel a la
sobrietat del classicisme cinematogràfic, però on es mostra força
previsible i també ensopit.

Tot Cinemes 1861.indd 5

Eastwood apareix com a actor en
pantalla a 'Mula' després de 'Golpe
de efecto' (2012, Robert Lorenz) i
el millor de tot plegat és l'emoció
que sorgeix en l'espectador al retrobar-se amb la presència física
tan carismàtica d'Eastwood en
pantalla, ara amb uns moviments
alentits i feixucs però combinats
amb el rictus de paio dur de sempre. Especialment captivadora resulta la contemplació d'un rostre
vell clivellat d'arrugues que vindria
a ser un compendi de l'evolució
del cinema contemporani, una
pell apergaminada i solcada com
els plecs de la pròpia història del
cinema recent. Eastwood és el cinema fet carn. | Joan Millaret - AMIC

Guanyadors:
• Gerson García Sánchez
• Alberto Menéndez García

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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taul a

Al Maresme
és Temps
de Pèsols!
Gastronomia: Redacció

Des del mes de març i fins al 28 d’abril hi
ha a tota la comarca iniciatives que posen
en valor el pèsol maresmenc.
Restaurants i comerços de tota la comarca
participen aquests mesos de març i abril
al “Temps de Pèsols”, una iniciativa que
potencia les varietats de “la perla verda”
de la comarca i reivindiquen la qualitat
d'aquesta producte al Maresme.
Els municipis d’Arenys de Mar, Argentona,
Caldes d'Estrac, Canet de Mar, Mataró, Sant
Andreu de Llavaneres, Sant Pol de Mar i
Sant Vicenç de Montalt ja han anunciat
activitats entorn del pèsol. Destaquen la
25a Pesolada a Caldes d’Estrac, les XXII
Jornades Gastronòmiques del Plat de
Mataró Pèsols amb sèpia i patates (del
14 de març al 28 d’abril), la 20a Festa
del Pèsol Garrofal de Sant Andreu de
Llavaneres (del 12 al 14 d'abril) o la 20a
Mostra Gastronòmica del Pèsol Garrofal i
la Coca de Llavaneres (de l’1 al 30 d’abril).
La informació dels restaurants i establiments que participen en les activitats de
“Temps de pèsols” es poden trobar al web
www.costadebarcelonamaresme.cat. Allà,
els responsables de l’organització també
hi han publicat receptes.

ssen per ser el gran
Les "perles verdes" pa
onomia i el conreu
tret distintiu de la gastr
sobretot en aquest
propis de la comarca,
y. La seva
període inicial de l'an
d'estiu serien
contraprestació a inicis
les maduixes i cireres

Però, a més aquest any, els organitzadors
recorden als usuaris que es poden etiquetar totes les publicacions a xarxes socials
amb el hashtag #pesolsdelmaresme.

Tot a taula 1861.indd 2
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LA RECEPTA
DE
HUMMUS DE CIGRONS
L'hummus de cigrons pot ser tant un entrant
com un pica-pica saludable o el protagonista d’un sopar lleuger. Nutritiu i exquisit, pots
combinar-lo amb el teu pa preferit, fresc o
torrat.
Aquesta deliciosa recepta ens la proposen els
nostres companys de viatge de Lima.

Ingredients:
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• 1 tassa de cigrons cuits
• 1 cullerada sopera de tahina
• 1 cullerada petita de prunes umeboshi
• Un rajolí de salsa de soja
• 1/2 tassa d’aigua o líquid de cocció
dels cigrons
• 1 gra d’all
• Coriandre

Elaboració:
1. Passa els cigrons pel tamís fins a obtenir
un puré fi.
2. Afegeix-hi la tahina, les prunes umeboshi
tallades en làmines fines, el gra d’all
premsat, la salsa de soja, i barreja bé tots
els ingredients.
3. Afegeix-hi una mica d’aigua o de líquid
de cocció dels cigrons i remena-ho fins a
obtenir una pasta untuosa.
4. Posa-hi coriandre per decorar.

Recepta patrocinada per:

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

El Canal de Youtube:

RIQUISIMO

No només a la televisió triomfen els programes de
cuina. Youtube ha esdevingut una de les plataformes
més consultades a l’hora d’aprendre noves receptes i
millorar les habilitats de xefs que tot just comencen.
Un dels millors exemples d’aquesta moda és el canal
Riquísimo, que ja compta amb més de mig milió de
subscriptors i que ofereix tota mena de receptes (en
clips que no duren més de cinc minuts) com un pastís
de lasanya, una bomba de xocolata o una galeta gegant.

Tot a taula 2 veritas + web.indd 2
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CONCURS

vfmvane

#totataula
Recordeu que per poder participar al
concurs i aspirar als premis és imprescindible seguir a @totmataro a l'Instagram.
Els premis es publiquen cada dimecres
al web www.totmataro.cat/totataula

polmparedes

guanya
el premi de
peix and chips
"El plat de Mataró"

Tot a taula 3,4 Instagram 1861.indd 2

guanya
el premi de
mueta
"Judías verdes con jamón serrano"

jordi_rifa

guanya
el premi de
la burguesa
"Hoy nos venimos arriba, a darlo todo...
coca de llardons!"

20/03/2019 17:36

núm. 1861 del 22 al 28 de març de 2019
núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

silviatalleda

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

guanya
el premi de
tubau
"Pastís de marieta"

enricemg

guanya
el premi
palomino fino
"Pèsol del Maresme"

Tot a taula 3,4 Instagram 1861.indd 3
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Ciutat

L’SpAm es prepara per renovar junta directiva
amb una candidatura alternativa

Sílvia Serra, actual presidenta de l'SpAm, i Antonietta Spedalieri es disputaran el lideratge de la protectora

Arxiu

Per primera vegada, un segon equip intentarà guanyar l’actual presidenta,
Sílvia Serra, a les eleccions
Entitats: Redacció

La Societat Protectora d'Animals de Mataró celebrarà el pròxim 29 de març eleccions amb
dues candidatures: una liderada
per l’actual presidenta de l’entitat,
Sílvia Serra, i una altra encapçalada per l'enginyera superior de
Telecomunicacions Antonietta
Spedalieri.
De fet, es tracta de la primera vegada a la història de l’SpAm que es
presenta un equip alternatiu amb
el propòsit de substituir l’actual
junta directiva.

"Obrim l'SpAm"
La nova candidatura porta per nom
“Obrim l’SpAm” i es posa en marxa
“pel desig d’aquests socis de contribuir al creixement de l’associació com a entitat que persegueix
el benestar animal i l’educació en
una cultura de respecte cap als
éssers vius”.
En aquest sentit, l’agrupació liderada per Spedalieri porta a terme
una denúncia clara, segons la qual
“en els últims anys, el clima entre
direcció, socis i voluntaris no ha
estat el més adequat”. Per a ella i el
seu equip, format per set persones,

Només durant el 2018, l'entitat mataronina va recollir
2.119 animals, i va aconseguir
donar-ne 1.362 en adopció.
Als seus centres, a més a
més, tenen cura d'una mitjana de 250 gossos i 100 gats,
tasca clau mentre cerquen
noves famílies d'acollida i que
els suposa un cost mitjà de 6
euros per dia i animal.

Tot ciutat spam.indd 2

Per una major implicació
dels socis
Actualment, l’SpAm compta amb
quasi 50 anys d’història i més de
800 socis i sòcies. Amb “Obrim
l’SpAm”, l’entitat acull una nova
proposta de gestió, que advoca
per “una millor administració
dels recursos, una major implicació de tots els que formen l’associació i la creació d’un ambient
menys conflictiu”.
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Una tasca clau

Imatge d'un dels centres de la protectora.

aquest fet s’ha vist reflectit en “el
funcionament de l’entitat i la manca de transparència”.

Arxiu

L'SpAm compta amb
quasi 50 anys d'història i més de 800 socis i
sòcies formen part de
l'entitat
Paral·lelament a les eleccions,
la societat protectora d'animals
també preveu aprovar el mateix
dia 29 de març els comptes del
2018, la memòria d’activitat, i el
pressupost i el programa d’activitats per al 2019.
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#totmascotes

Mascotes
#totmascotes
martamc888

CONCURS

"El millor amic de l'home
és poc..."

evelyd.5

"El meu duendecito Odin, curiós
i aventurero. Li agrada anar
a investigar pels teulats."
PREMIS DEL CONCURS, PER AL GOS i GAT:
Visita gratuïta + vacunació + desparasitació interna i externa,
+ 1 mes de pinso, de la marca HILLS.

PREMIS TOT MASCOTES 1861.indd 2

Per gentilesa de:

HOSPITAL
VETERINARI
GARBÍ
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REPORTATGE
Text: Neus Masnou
Fotos: Cedides

La rumba
en vida
S'estrena el film "Peret,
yo soy la rumba" al Teatre
Monumental

A

quest divendres, 22 de març el
Teatre Monumental acollirà l'estrena del documental “Peret, yo soy la
rumba”, sobre la vida de Pere Pubill,
el cantant popularment conegut com a Peret.
L’acte inclourà la visualització del film i finalitzarà amb un concert de La Payoya i Daniel Pubill,
cosina i net de l’artista respectivament. També
hi seran presents la directora del film, Paloma
Zapata, i Santa Salvat, la coprotagonista del film
i també neta de Peret.

“Peret, Yo soy la rumba” narra des d’un punt de
vista familiar i proper la història del rei de la rumba
catalana i el seu recorregut des dels entorns humils
de Mataró fins als escenaris de mig món. 50 anys
després de l’èxit de Borriquito, el documental és un
homenatge a l’artista, però alhora és també un retrat
elaborat d’ell, de la seva família i de la comunitat gitana de Barcelona. La seva directora, Paloma Zapata,
explica que es va plantejar entrevistar periodistes
i experts en el músic per a fer el documental, però
que finalment va decidir que hi ”havia de participar
la pròpia família, perquè la seva música té molt a
veure amb la tradició familiar gitana”. La directora
ha considerat imprescindible que hi siguin presents
per a tractar la polèmica creació de la rumba catalana, del qual es debat si Peret n'és l'autor.
La col·laboració de la família i les amistats de Peret
ha estat clau per a la reconstrucció de la història del

Tot repor peret bo.indd 2

Peret, mataroní i creador de la rumba

Cedida

músic de la manera més acurada possible. De fet, són
els nets i familiars de Peret els qui en el documental
donen vida als seus propis avantpassats. De la mateixa manera, en aquesta línia de fer una pel·lícula el
més propera possible, la narració del film està feta
en primera persona, a través de la mirada del mateix Peret, a qui ha posat la veu en off el periodista
Andreu Buenafuente.
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L'origen del documental
És justament per iniciativa de la seva família que
neix la idea del documental quan, tres anys enrere,
la neta de Peret, Santa, truca a Paloma Zapata i li
fa la proposta arran d’una conversa amb el seu avi
abans de morir. La directora, que havia conegut el
cantant en vida, explica que el projecte li va cridar
l’atenció de seguida, perquè Peret “era un personatge
molt interessant, molt carismàtic i amb una música
molt particular”.

La vida del cantant
es presenta a
través de
divertides
històries
representades per
amics i familiars

Zapata considera Peret un personatge que, tot i
ser molt famós, és força desconegut, i amb el documental “intenta aclarir els aspectes més incompresos d’ell”. Així, la producció no se centrarà només

en la seva carrera musical
i vol tocar també els seus
anys de joventut vivint de la
venda ambulant a Calella o el
fet d’haver decidit retirar-se de la
música de sobte per fer-se pastor
de l’Església Evangèlica.

Tot repor peret bo.indd 3

20/03/2019 18:50

El film ens presenta la peculiar vida del cantant a
través de la recreació de moments de la seva vida,
que són interpretats pels seus propis familiars

Tot repor peret bo.indd 4

Les escenes que es veuen representades giren
entorn la vida dins la comunitat gitana a Catalunya
i aporten nova llum sobre els origens del músic.
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El documental treu a la
llum imatges inèdites
cedides per la família
Passat i present
Gràcies a l’àmplia participació de la família de l’artista en el documental, la directora ha pogut accedir a material d’arxiu, com fotografies memorables de la seva carrera i textos que s’han utilitzat per la
narració en off, de manera que, explica “el documental treu a la llum
coses desconegudes”.
El documental ofereix la possibilitat d'entendre millor la vida de
l’home que, amb una mica de mambo, un raig de tanguillo i un pessic
de rock, va donar lloc a la rumba catalana. En la recreació d'aquesta
"vida de pel·lícula" la directora opina que “no es poden ignorar els
orígens gitanos i l’impacte de la tradició familiar gitana en el seu caràcter”. La producció es vol centrar en la trajectòria vital de Peret i
en com es construeix a ell mateix. El documental, que es podrà veure
a deu ciutats de l’Estat a partir d’aquest 22 de març, ja s’ha estrenat
al festival internacional In-Edit, així com a les ciutats de Guadalajara
i Lisboa. Sigui com sigui, la directora afirma que “a Mataró serà especial”, perquè els familiars de Peret són de la ciutat i moltes de les
seves amistats es construeixen aquí.

Mataró, al seu 'rumbero' més cèlebre
L’estrena del documental a Mataró se suma d'homenatges al cantant
fets a la ciutat. Peret ja compta amb una placa commemorativa al
carrer de la Palma –on va néixer– i va ser nomenat Fill Predilecte de
la ciutat el maig del 2011. També va protagonitzar un concert molt especial durant Les Santes del 2012.

Paloma Zapata, la directora

Tot repor peret bo.indd 5
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AMB EMPENTA

Per unir comerç local, esport i solidaritat
Neix a Mataró AyaSport, una iniciativa perquè cap nen es quedi sense practicar esport
i que compta amb suports d'esportistes il·lustres
Emprenedoria: Neus Masnou

AyaSport és un projecte que neix
a Mataró amb una doble intenció:
potenciar el comerç local i contribuir a fer que tots els nens tinguin
accés a activitats esportives extraescolars. La iniciativa consisteix en
una aplicació que permet a l’usuari
tenir descomptes a comerços de
la ciutat i aquesta part sobrant del
preu és després enviada tant als
clubs esportius com a ajuda social
(destinada al suport de les famílies
amb pocs recursos). Així, es crea
una xarxa de col·laboracions en
la qual AyaSport ofereix promoció al comerç local a canvi de la
solidaritat dels comerços envers
l’esport de la ciutat.
La idea neix, explica Matías
Fernández, el creador, per la necessitat econòmica dels clubs esportius, els quals “després de la crisi
econòmica ja no poden sobreviure
només amb el patrocini”. Explica
que actualment els clubs depenen
molt dels diners que paguen cada
mes els pares dels nens apuntats,

Empenta 1 i 2 1861.indd 2

“quelcom que eleva el preu i fa que
l’esport no sigui accessible per a
totes les famílies”.

Un exercici de transparència
L’usuari d’AyaSport pot seleccionar –i modificar– el club esportiu
que vol patrocinar, de manera que
totes les seves compres repercuteixin econòmicament en aquest
en concret. La mateixa aplicació
també permet comprovar la quantitat exacta de diners que han anat
destinats tant a cada club com
al fons d’ajuda social. D’aquesta
manera els usuaris poden seguir
el rastre de la seva contribució
i assegurar-se que la seva ajuda
arriba al destinatari.

El projecte compta amb el suport explícit de 700 esportistes d’elit
–com per exemple la medallista
olímpica de bàdminton Carolina
Marín– l'opinió dels quals es pot
trobar publicada a la web oficial
del lloc. Fernández explica que
tots aquests esportistes es troben
a l’espera del llançament definitiu
del projecte per a fer-ne una gran
difusió a les seves xarxes socials.

Protegir el comerç local
AyaSport preveu crear una xarxa en la qual tots els pares que
tenen el fill apuntat a un club
esportiu vulguin ajudar el seu
club a tirar endavant diferents
millores, així com contribuir a
fer que més nens es puguin permetre fer un esport extraescolar.
L’interès de l’usuari, tant pels descomptes com per fer una acció altruista, també potenciaria el consum en comerços de proximitat
de Mataró.
El projecte, de moment limitat
a Mataró, té acords tancats amb
associacions de tota Espanya,
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incloses, per exemple, les seleccions espanyoles d’Handbol i
Hoquei. Si tot va bé, el seu creador en preveu l’expansió a nivell
estatal a finals d’aquest estiu.

Seguiment dels clubs
Els clubs esportius no rebran el
pressupost assolit fins a final d’any,
però en tot moment podran revisar
el que hagin recaptat. El creador
explica que una part de l’acord és
que els clubs hagin d’informar del
total d’ajuda rebuda i que caldrà
que especifiquin on anirà destinada la inversió. Afirma que l’objectiu d’això seria “evitar que només
es dediquin diners a les categories
més professionals de cada club”.
Matías Fernández també assegura
que un club que no ho fes “estaria
en risc de quedar fora del projecte”, però, sigui com sigui, confia
en que “tots estan interessats a
demostrar als seus socis que inverteixen bé el pressupost, ja que
així els segueixen patrocinant a
través de l’aplicació”.
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Phoenix Teefactory celebra
el seu 38è aniversari
La companyia tèxtil, creada el 1981, acaba de renovar les
seves instal·lacions a Argentona
Phoenix Teefactory fa anys
amb instal·lacions renovades.
L’empresa, dedicada a la personalització tèxtil des de 1981, ha
celebrat el seu 38è aniversari al
mateix temps que ha ampliat el
seu centre d’operacions al Cros.
L'empresa està creixent a Europa a
un ritme sostingut, segons afirma
el seu gerent. Actualment, Phoenix
compta amb botigues a Barcelona
i Madrid, és present a una desena
de països europeus i disposa d’un

equip de 54 persones. Al llarg dels
més de trenta anys de trajectòria,
l’empresa està especialitzada en
serigrafia però també ofereix sistemes d’estampació clàssics com
el vinil o el brodat, i altres d’última
generació com la impressió digital
o el full print.
Entre els seus encàrrecs més
habituals es compten esdeveniments com promocions o festes
i també creacions per a tota mena
de clients.
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Estratègies per potenciar el desenvolupament
local amb l'economia social i solidària
Els ens locals del Maresme comparteixen les seves experiències en una jornada
Cooperativisme: Redacció

El passat dimarts 12 de març al
matí va tenir lloc la jornada per
l’administració local Una aposta
estratègica pel desenvolupament
local: l’Economia Social i Solidària
a l’ediﬁci Cafè de Mar de Mataró.
Amb la visió posada en impulsar
polítiques públiques de promoció
i foment de l'Economia Social i
Solidària (ESS) a la comarca de
forma transversal, Coop Maresme,
l’Ateneu Cooperatiu del Maresme,
va organitzar una jornada adreçada a les administracions locals
del territori.
A la jornada van assistir persones tècniques i responsables polítiques de diversos ajuntaments del
territori com Argentona, Cabrils,
Premià de Mar, entre d’altres. Les
persones assistents a l’acte van
poder gaudir de ponències on es
va donar una visió estratègica de
les Polítiques públiques de l’ESS
per part de l’Ivan Miró de la XES,
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l’explicació de la transversalització
de l’ESS a l’Ajuntament de Manlleu,
el desenvolupament del Pla d’Impuls de l’ESS de l’Ajuntament de
Barcelona o participar en un taller
de compra pública responsable
per impulsar mesures concretes.
El Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les
Cooperatives i l'Autoempresa,
Josep Vidal, va destacar que és rellevant que els ajuntaments apostin
per aquest tipus d’economia perquè repercuteix de manera positiva
en la mateixa ciutadania i a més

no marxa del territori.

Plans d'impuls
El principal repte de la jornada,
identiﬁcat pels mateixos participants, és l'elaboració de plans locals d'impuls de l'ESS que contemplin la transversalització en totes
les àrees i es desenvolupi comptant amb els agents i persones del
territori. D'aquest gran objectiu es
desprenen un seguit d'accions, les
quals Coop Maresme s'ofereix a
col·laborar amb els municipis per
tal de dur-les a terme.
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L'espai de l'economia social

30 noies a la
'hackaton'
femenina
L’acte s’emmarca dins del
projecte TecnoGirl
Emprenedoria: Redacció

El TecnoCampus va acollir
dissabte la primera edició de la
HackGirl, on una trentena de noies d’entre 12 i 18 anys van treballar propostes tecnològiques
per millorar la recollida selectiva de residus. Durant tot el dia,
estudiants de l’Escola Superior
Politècnica van acompanyar com
a mentors a les participants de la
primera hackaton en femení i a
nombrosos tallers de formació.
El premi Hedy Lamarr al projecte més creatiu el va guanyar
un joc de realitat augmentada per
aprendre a llençar els residus en el
contenidor corresponent. El premi Ada Lovelance al projecte més
innovador va ser per una aplicació mòbil dirigida a famílies que
reciclen i a través de la qual pots
obtenir descomptes en establiments col·laboradors. Per últim, el
premi Francesc Elizabeth Allen al
projecte més compromès socialment es va atorgar a unes brosses
sostenibles per posar als carrers de
la ciutat que estan connectades a
una app que permet escanejar el
codi QR dels productes i t’indica
on llençar-los.
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Instruments d’autogestió
col·lectiva per a cooperatives
El dimarts 26 de març tindrà lloc la formació "Reglament règim intern amb perspectiva de gènere" promoguda per Coop Maresme
Economia social: Redacció

Amb la visió d’assolir coneixements teòrics i pràctics d’una bona
gestió en els aspectes relacionals
amb la sostenibilitat del projecte,
des d’una perspectiva de l’economia feminista, Coop Maresme
proposa la formació “Reglament
règim intern amb perspectiva de
gènere”.
“Les empreses i entitats de
l’Economia Social i Solidària prioritzen les persones per damunt del
capital, és per això que hem d'aplicar una perspectiva de gènere al
Reglament de Règim Intern, com
a un instrument d'autogestió de la
cooperativa que ajudi a no reproduir les lògiques del mercat, i esdevinguin un espai d'alliberament de
dinàmiques patriarcals”, assegura
Ana Muñoz, formadora de la jornada i integrant de l’equip tècnic
de Coòpolis (Ateneu Cooperatiu
de Barcelona).
Aquesta formació que se celebrarà a Cafè de Mar el dimarts

26 de març, va destinada especialment a aquelles cooperatives
de treball i entitats que vulguin
treballar el Reglament de Règim
Intern i conèixer el Règim Laboral
de les cooperatives. Així com persones emprenedores i persones
interessades en l’economia social
i solidària.
Serà una bona oportunitat per
plantejar propostes per a “superar
la dicotomia de l'esfera pública/
economia productiva i l'esfera privada/economia reproductiva”, en
paraules de la formadora, a través d’una formació enfocada a la
consolidació de les cooperatives.
Les persones interessades es
poden inscriure a l’acte en el següent enllaç; bit.ly/regim-interncoopmaresme, consultar el web
de Coop Maresme o enviar un
correu electrònic a info@coopmaresme.cat.
Informació de contacte
www.coopmaresme.cat
twitter.com/coopmaresme
facebook.com/coopmaresme
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
MUÑECOS TERAPEUTICOS. Ver
foto perfil Whatsapp. 653.703.760.
Por encargo. 17,50€
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
VDO PARKING C/RAL 250, 08301.
12.000€. Concesión 50a
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
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TRASPASSOS-LLOGUERS
TRASPASO PELUQUERÍA PLENO
rendimiento. Parc Central.
628.773.550
PÀRQUINGS EXTERIORS ZONA
bombers. Mòbil 636.470.044
TREBALL
BUSCO PELUQUERA. 636.848.902
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
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
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
632.019.193
BUSCO TRABAJO cuidado personas
mayores, limpieza, canguro.
631.840.470
AUXILIAR GERIATRÍA CUIDA
gent gran, nens. Referències.
722.200.863
BUSCO TRABAJO DE interna
cuidado de personas mayores
y niños. Experencia en el sector
687.196.149
CHICO BUSCA TRABAJO cuidado
abuelos. Experiencia. Referencias.
678.290.638
ME OFREZCO PARA limpieza,
plancha. 631.699.616
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 cuidado personas
mayores, limpieza, canguro.
632.997.888
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
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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

núm. 1861 del 22 al 28 de març de 2019

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
A
DA
ICA
UB
DE LA REFORMA,

NECESSITA INCORPORAR DE
FORMA IMMEDIATA,

VENEDOR/A

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

havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por
horas, cuido mayores. 693.993.579
BUSCO TRABAJO POR las noches,
cuidado de personas mayores.
698.486.409
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado
niños, mayores, ay.cocina... 7€/h.
632.798.061
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA horas.
698.805.540
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
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
REFORMAS, OBRAS, reparaciones,
albañilería, electricidad, fontanería,
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
INSTAL·LADOR AUTORITZAT.
Electricitat, Aigua, Gas, Calefacció.
669.067.869. info@rtornay.es
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Econòmics
PROFESSIONALS
PINTOR Experiencia y Seriedad.
Conozca nuestros trabajos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel.
672.802.951
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
T'AGRADARIA EDUCAR EL teu gos?
Posa't en contacte amb mi! 680.347.734,
o, canquisso@hotmail.com
PALETA 697.685.580
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
CONTACTES
N U E VA E S C O R T 23 a ñ o s .
632.219.539
TRAVESTI YASMINA, versátil,
dotada, fiestera, viciosa, besucona,
parejas. 671.869.439
TRAVESTI ANDREA en Mataró,
110 pecho, activa-pasiva, niñata
complaciente. 24h. 698.278.382
PATY 35 años, apasionada,
espectaculares pechos, completa,
morreos, fiestera. 698.247.208
L AT I N A S E XO CA L I E N T E .
603.851.033
CUBANA MULATA 40 años. Viciosa.
600.339.203
TRAVESTY, MASAJES, CAÑERA.
Servicios completos. 674.425.543
MADURITA MASAJES ERÓTICOS,
Mataró. 650.394.216
JAVI 70 AÑOS, buena posición.
Pasivo, deseo chico activo.
Máximo 48 años. Atlético, moreno.
682.462.579
EVA RUSA MORBOSA beso con. .
12 chicas a tu servicio ven a gozar
680949969
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar
de encuentro.24h 689.843.590.
Piso privado
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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Indignació veïnal per la violència policial

Imatges de la violència policial durant el desnonament d'una mare i el seu fill

Daniel Ferrer

El desnonament, fet amb quatre furgonetes antidisturbis, acaba amb dues persones
detingudes per resistència a l'autoritat
Successos: Redacció

Ràbia i indignació entre els veïns del barri de l'Escorxador i la
Plataforma d'Afectats per la Crisi
i el Capitalisme després del desnonament executat per la força,
dijous, al carrer grup de Les Santes
d'aquest districte mataroní.
L'acció policial per desnonar
una veïna i el seu fill d'un pis propietat d'un fons voltor associat a
Caixabank va ser molt brusca i
va comptar amb una acció vehement de la Policia, que va acabar
detenint a dues persones i identificant-ne a sis més. Des de la PACC
critiquen la inacció del govern de
per aturar desnonaments, alerten
de l'importat repunt d'execucions
hipotecàries que afecten la ciutat
i no dubten de qualificar el cas de
"terrorisme immobiliari".
Era el segon intent de desnonar
la veïna mataronina i el seu fill
menor i, com en la primera temptativa, la PACC va fer una convocatòria per aturar l'operació. Unes
cinquanta persones es van reunir
davant de l'accés al bloc de pisos,
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entre membres de l'entitat i veïns
de l'Escorxador. La sorpresa va venir per l'ampli desplegament dels
Mossos, amb quatre furgonetes de
la unitat d'antidisturbis i tres cotxes patrulla. Davant la resistència
passiva dels manifestants, la policia va passar a l'acció, accedint
de forma brusca a l'edifici, fent
càrregues policials i ferint i immobilitzant veïns a la mateixa vorera.
La PACC acusa Serveis Socials
de ser “directament culpables del
desnonament, per negar-se a fer
un informe de vulnerabilitat per
la família desnonada”. També asseguren que el consistori no havia
demanat la suspensió del desnonament. Des de l'Ajuntament s'afirma
que la interessada havia assegurat
que disposava d'una alternativa.

L'actuació dels Mossos va sorprendre per violenta, i la PACC
denuncia “càrregues indiscriminades, agressions i destrosses”
dels agents. El saldo final és de
dos detinguts, vuit identificats i
cinc ferits. Per l'entitat, la policia
va fer un “ús desproporcionat de la
violència per evitar que fes valdre
la solidaritat”.
En un comunicat molt contundent la PACC denuncia que l'Ajuntament ha fet una “gestió nefasta” i
critica que els Mossos són “un perill
públic per a la seguretat dels veïns i
veïnes”. L'entitat exigeix el compromís de la justícia i l'Ajuntament en fer
complir les lleis d'habitatge i alerta
que no volen “ni un sol pis de bancs
i grans tenidors buit”. I rematen: "o
ho fan ells o ho farem nosaltres".

L'agreujant del fons voltor
El cas del desnonament de dijous enerva especialment per ser
un pis propietat de Coral Homes, un fons voltor de CaixaBank.
La PACC denuncia que aquests fons serveixen de "pantalla"
perquè els bancs "especulin i desnonin".
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Mataró vol l'edifici de Bankia pel Tecnocampus

L'edifici de l'antiga Caixa Laietana, avui abandonat

Daniel Ferrer

El ple aprova una proposta per reclamar a Bankia que cedeixi l'antiga seu de Caixa
Laietana al Pla d'en Boet. L'edifici podria acollir l'ampliació del Tecnocampus
Urbanisme: Anna Galdon

Una situació privilegiada a l'entrada de Barcelona i a la vora del
Tecnocampus, unes dimensions
de 32.000m2 i unes instal·lacions
preparades per acollir grans empreses fan de l'antic edifici de Caixa
Laietana (avui Bankia) un dels edificis abandonats més llaminers
de la ciutat.
És per aquest motiu que el
Grup Municipal de Convergència
i Unió, amb el suport d’Esquerra Republicana-MES, ha presentat una proposta aprovada al ple
d'aquest mes de març perquè
l'Ajuntament demani a Bankia
que cedeixi l'edifici abandonat a
la ciutat. La proposta, aprovada

Text de la Proposta

Bankia té un "compromís
moral amb la ciutadania
de Mataró que caldria
esmenar d’alguna
manera"
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amb el suport de tots els grups polítics municipals amb l’abstenció
del grup del PSC, demana al govern
municipal que realitzi “totes les accions necessàries” per trobar una
solució a un “magnífic espai situat
en un punt neuràlgic de la ciutat”.
L'objectiu final de la proposta
és que Bankia cedeixi aquest gran
espai a la ciutat de Mataró per poder-li donar un “ús ciutadà”. Això
permetria donar-li, per exemple,
usos educatius o administratius.

Possibles usos
Segons han explicat els promotors de la iniciativa, un dels possibles projectes de futur seria el
de poder-hi acollir l'ampliació del
Tecnocampus Mataró, situat molt
a prop de l'edifici de Bankia. Això
permetria, per exemple, acollir-hi
serveis com ara una nova incubadora d'empreses.
També s'ha posat sobre la taula
l'opció d'aprofitar les instal·lacions
per ubicar-hi o bé una part dels
serveis administratius municipals
o bé els arxius històrics i administratius de Mataró.

De seu central
a edifici abandonat

L'edifici es va inaugurar
l'any 2007 per ser la seu
central de Caixa Laietana,
que fins aleshores estava al carrer d'en Palau.
La seva construcció va
costar 40 milions d'euros.
L'espai visible es complementa amb tres plantes
subterrànies. Actualment
l'edifici, de 32.000m2,
està abandonat

Compromís moral
Al text íntegre de la proposta presentada al Ple es destaca també
que l'entitat té avui un "compromís moral amb la ciutadania de
Mataró". Un compromís que caldria "esmenar d’alguna manera
(recordem el cas de les obligacions
preferents)", assegura el text. Per
aquest motiu, els grups municipals
asseguren que seria "molt aconsellable" que Bankia pogués repensar
poder col·laborar amb la ciutat.
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Global English:
Estada a Irlanda
a l’estiu
L’estiu està arribant i Global
English us ofereix novament
l’oportunitat de gaudir del seu
programa d’estiu a Irlanda. Es tracta d’una immersió lingüística de
2 o 3 setmanes, on l’alumne s’endinsarà en la vida i rutina d’una
família típica irlandesa. Les famílies irlandeses destaquen per tenir
una gran amabilitat, proximitat
i bon tracte amb els estudiants.
Així doncs, l’esforç de l’alumne
per comunicar-se amb persones
natives que només parlen en anglès, li donarà la confiança suficient per desenvolupar-se oralment
en qualsevol altra situació.
L’estada inclou un programa
d’activitats socioculturals en grup
així com un curs intensiu d’anglès, organitzat per nivells, en el
que perfeccionarà el seu anglès.
Els alumnes rebran un diploma
en finalitzar el curs. Per garantir la vostra màxima confiança i
tranquil·litat, tots els estudiants
estaran supervisats per un monitor
que els acompanyarà en els vols
d’anada i tornada, i durant tota
l’estada. Aquest serà el responsable de què el programa funcioni
correctament, fent-se càrrec dels
alumnes en tot moment.
Finalment, cal remarcar que
l’objectiu principal és que els
alumnes gaudeixin de l’estada i
passin la major part del temps en
contacte amb persones natives, ja
que estaran en pensió completa
amb les famílies d’acollida.
Per a més informació poden contactar amb nosaltres a través de
la web www.globalenglish.cat, a
l’email info@globalenglish.cat o
trucar al telèfon 93.757.33.16.
Truca’ns i reserva plaça per assistir a la sessió informativa del dia 3
d’abril a les nostres instal·lacions.
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Eduard Alcoy és el
pintor mataroní més
reconegut del segle
XX

La Vella Quaresma d'Eduard Alcoy
La Confraria de les Set Setmanes va localitzar un quadre del pintor mataroní més
reconegut i va apostar perquè fos la imatge d'aquest any
Art: Redacció

La Vella Quaresma d'aquest 2019 no és una Vella
Quaresma qualsevol. Aquest diumenge se li serrarà
la tercera pota de les set que té a una obra extreta
d'un quadre d'Eduard Alcoy (1930-1987), el pintor
mataroní més important del segle XX. La Confraria
de les Set Setmanes ha canviat l'habitual sistema
d'encarregar a un artista el dibuix de la figura –que
simbolitza cada setmana de Quaresma amb una pota
que se li serra els diumenges a la una tocada– i ho ha
fet per una ocasió que s'ho mereix. Expliquen des
de la Confraria que van saber d'aquesta Quaresma
pintada fa quatre dècades per Eduard Alcoy i que es
van posar en contacte amb la família del genial pintor per tal que esdevingués la imatge d'aquest any.
La gestió amb la família era indispensable perquè
l'original de la pintura és en mans privades, a Itàlia,
però els drets d'imatge han possibilitat que la imatge
de la Vella que és estilísticament "molt Alcoy" hagi
pres forma en fusta i ferro a la Plaça de la Peixateria.

Difondre Alcoy
La Vella serveix també de remembrança pública, a
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Eduard Alcoy, segurament l'artista pictòric mataroní més important. Alcoy va exposar per primer cop
a la dècada dels 50, quan formava part del corrent
artístic de la no figuració, i va ser membre fundador del Grup Sílex. Va ser llavors quan va iniciar la
seva etapa a l’agència publicitària Zen i va rebre la
Medalla Miguel Lerin de la Cámara Barcelonesa de
Arte. A principis dels anys 60 va exposar a diversos
espais del món amb els informalistes espanyols,
però va ser en aquest moment quan va abandonar
l’etapa no figurativa, coincidint amb la feina a les
gràfiques Tria de Mataró i el seu trasllat a la ciutat.
El 1970 va abandonar les tasques publicitàries i el
disseny gràfic per dedicar-se exclusivament a la pintura i és l’època dels primers contactes amb marxants i galeristes italians i, per tant, de l’ampliació
del seu camp artístic. La Quaresma correspondria
a aquesta etapa.
Es dona la coincidència, no buscada per la
Confraria, que Alcoy va ser l'autor del primer cartell de Les Santes democràtiques, les del 1979 de les
que aquest any se celebra el 40è aniversari. De fet, el
cartell d'Alcoy és un dels elements que Jaume Simon
ha situat al seu cartell de la Festa Major d'aquest any.
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Set artistes mataronins exposen a Nova York

Foto de família durant la inauguració a Nova York: Els set artistes amb Lluís Bassat, Nuria Poch i Pere Pascual

Cedida | Pere Pascual

El prestigiós Institut Cervantes inaugura una exposició d'art contemporani mataroní
capitanejada per Lluís Bassat i el Museu d'Art Contemporani de Mataró
Art: Anna Galdon

Prop de 150 persones, entre les
quals personalitats com el cònsol
espanyol als Estats Units Rafael
Conde de Saro, galeristes i premsa
internacional van inaugurar el dia
7 de març l'exposició Artistas de
Mataró de la Colección Bassat exponen en Nueva York. Una mostra
comissariada per Núria Poch i que
es pot veure fins a finals de mes a
la seu que l'Institut Cervantes té
a la ciutat dels gratacels.
A l'acte hi havia també el publicista Lluís Bassat, principal responsable del fet que aquesta mostra
es pugui veure a l'altra banda de
l'Atlàntic. Tal com explica a la seva
crònica el crític d'art Pere Pascual,
durant la inauguració Bassat es va
encarregar de presentar, un per un,
l'obra dels set artistes, així com el
catàleg de l'exposició.
Pascual destaca també la importància del lloc que acull l'exposició: “El castellà és la segona
llengua d'aquest país i l'Institut
Cervantes té molt prestigi”. A més,
Pascual recorda que l'anècdota
de l'acte va ser l'assistència de la
cantant Perla Batalla, coneguda
per ser la veu que acompanya a
Leonard Cohen.
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Set noms propis
Els set artistes seleccionats per
l'ocasió són els pintors Josep M.
Codina, Rosa Codina-Esteve, Jordi
Prat Pons, Josep Serra, Perecoll
i Marc Prat, així com el fotògraf
Ramon Manent. Cada un d'ells exposa dues peces, i el comú denominador és que totes les presentades
són obres d'art contemporani. A
més, totes les peces es presenten
en teles d'un metre per 80 cm.
La selecció, expliquen els responsables de la mostra, busca mostrar els diferents estils d'unes peces
elaborades per l'ocasió.
Mataró al món
Aquesta és la primera vegada que
la ciutat de Mataró exposa una
col·lecció d'art a la ciutat de Nova
York. Durant la presentació Bassat
va voler posar en valor l'art fet a

la capital del Maresme tot recordant que Mataró té “una quantitat
d'artistes molt superior a la mitjana catalana”.
De fet, la mostra ha estat produïda per Lluís Bassat juntament
amb el Consorci Museu d’Art
Contemporani de Mataró, i es podrà veure a Nova York fins al 31
de març. El projecte s’inclou dins
el Pla Estratègic Mataró 2020/22.

Art contemporani

Cada un dels set
artistes exposa dues
peces, i el comú
denominador és que
totes les presentades
són obres d'art
contemporani

Consorci Museu d'Art Contemporani
Fundat el 2009 entre l'Ajuntament i la Fundació Privada Carmen
i Lluís Bassat, el consorci encarregat de portar la mostra de set
artistes mataronins a Nova York té la seva seu a la Nau Gaudí
de Mataró. La col·lecció Bassat representa un dels fons d’art
més representatius d'art contemporani a Catalunya.
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Programació facilitada per mataró Televisió

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

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

Diumenge 24
7:00
7:30
8:00
8:30
9:30
10:00

GAUDEIX LA FESTA
ÚLTIMA SESSIÓ
CREURE AVUI
POESIA EN VIU
CAMINANT x CATALUNYA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA

10:30
11:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
20:00
21:30
22:00
23:00
23:30
0:00
0:30
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00

CREURE AVUI
MISSA DE MONTSERRAT
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
TELÓ DE FONS
GASTROPIRINEUS
PROGRAMACIÓ INFANTIL
HOQUEI EN JOC
HANDBOL EN JOC
EN JOC
AL DIA CAP DE SETMANA
DIUMENGE ESPORTS
TERRITORI CONTEMPORANI
ÚLTIMA SESSIÓ
TELÓ DE FONS
DIUMENGE ESPORTS
DE TEE A GREEN
CAMINANT x CATALUNYA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
GAUDEIX LA FESTA
LA CONVERSA
DE TEE A GREEN
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT x CATALUNYA
CALIDOSCOPI
DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 25
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30

NOTÍCIES EN XARXA
DIUMENGE ESPORTS
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA.
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
ÚLTIMA SESSIÓ
GASTROPIRINEUS
AGENDA EN XARXA
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
ENTREVISTA BALANÇ DE

Dimarts 26
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
CAMINANT x CATALUNYA
CÀPSULES WEEKLY MAG
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA
ENTREVISTA BALANÇ DE
MANDAT MUNICIPAL
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 ENTREVISTA BALANÇ DE
MANDAT MUNICIPAL
0:00 TELÓ DE FONS
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:00 ÚLTIMA SESSIÓ
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimecres 27
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CALIDOSCOPI
GAUDEIX LA FESTA
TERRITORI CONTEMPORANI
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA
ENTREVISTA BALANÇ DE
MANDAT MUNICIPAL
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 LA CONVERSA
23:30 ENTREVISTA BALANÇ DE
MANDAT MUNICIPAL
0:00 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 LA CONVERSA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA

Dijous 28
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:30

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

19:00
20:00
20:30
21:30

MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
ENTREVISTA BALANÇ DE
MANDAT MUNICIPAL
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 ENTREVISTA BALANÇ DE
MANDAT MUNICIPAL
0:00 DE TEE A GREEN
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 DE TEE A GREEN
5:00 CALIDOSCOPI
5:30 TRAÇ DE CULTURA
6:00 MATARÓ AL DIA

Divendres 29
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

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

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

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

TV 1861.indd 1

MANDAT MUNICIPAL
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ENTREVISTA BALANÇ DE
MANDAT MUNICIPAL
0:00 EN JOC
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 SET DIES
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

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:
SILVIA VILLARES RUANO
Paraula invertida:
INTERIOR

Adreça web del banner invertit:
http://salvaescalerasiluro.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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www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop

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)

Felicitats! El Sol entra al teu signe i

El Sol ja avança per la teva Casa XII

Mercuri és al costat de Neptú i t'in-

amb ell arriba la Primavera i l'inici

i entres en un període d'obligada

clina a veure les coses d'una mane-

de l'any Astrològic. Poses energia en

introspecció. D'aquí al teu aniver-

ra poc objectiva i errar en les teves

conservar patrimoni i incrementar el

sari podràs anar tancant temes que

conclusions. Deixa passar uns dies

nivell d'ingressos.

queden pendents de solució.

per veure-hi més clar.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Es donen les bases per establir acords

El Sol entra a Àries i reps un bon as-

Qüestions de parella, o que tenen a

amb persones amb les quals hi havia

pecte que fa que estiguis més actiu.

veure amb els fills i que semblaven

friccions. Sobretot pel que fa a la pa-

Hi ha coses que no fas bé, en relació

resoltes o oblidades, retornen per

rella. Possibles inicis professionals

a la parella, però et costa admetre-

posar-se damunt la taula i parlar-ne,

amb el Sol al Mig Cel.

ho. Reflexiona-hi.

amb Mercuri retrògrad.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Assumptes patrimonials i de fills,

L'aspecte facilitador de Mart amb

Si ets dels darrers dies del signe,

sembla que entren en certa tibantor.

Plutó, el regent del teu signe, fa que

reps una dosi extra d'energia, per

Compte amb la impaciència que pot

estiguis assolint alguns reptes impor-

part de Júpiter, a Sagitari. Si creies

donar l'aspecte tens entre Venus i

tants per a tu. Especialment pel que

que no hi havia res a fer, pot sorgir

Mart. Pensa que és temporal.

fa al sector laboral.

l'oportunitat esperada.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Saturn, Plutó i el Node Sud, en con-

Venus al costat de Lilith, inclina a una

Amb el Sol, transitant pel sector eco-

junció, indiquen que toca ser respon-

etapa de coqueteig, de jocs passio-

nòmic, prens la iniciativa per resoldre

sable i no repetir errors del passat.

nals. Si la teva vida sexual passava

qüestions materials. Mercuri conjunt

Mira enrere per comprendre on has

per una etapa avorrida, pot reviure

a Neptú, fa que el nivell de percepció

de rectificar el rumb.

amb nous estímuls.

sigui molt elevat.

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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www.totmataro.cat/argentona

Argentona

Alerta pel nombre de cadells abandonats
L'Associació de Voluntariat (VOLCAAD) alerta que el centre de la comarca està rebent
més cadellades de les habituals
Societat: Redacció / A.C.

L'Associació de Voluntariat
(VOLCAAD) alerta del gran nombre d'animals perduts i abandonats a la comarca. Concretament,
en les últimes setmanes han rebut
un elevat nombre de cadellades i
per això insisteixen en la necessitat
que els propietaris esterilitzin els
animals de companyia.
Per tot plegat, l'associació està
organitzant campanyes per fomentar l'adopció d'animals, per
sensibilitzar a la població de la
tinença responsable i el respecte
vers els animals i la natura.
La presidenta de l'entitat,
Mireia Roca, ha explicat a Ràdio
Argentona que fa falta més conscienciació referent a la importància
de posar el xip a l'animal perquè

Tot Argentona 1861.indd 2

pugui ser retornat en el cas que es
perdi. A més, ha lamentat que se
segueixin fent cries descontrolades
i ha recordat que ara és època de
cria de gats i gossos, fet que "comporta l'entrada de molts cadells".

Fira Volcaad
VOLCAAD col·labora amb el Centre
d'Atenció d'Animals Domèstics
del Maresme (CAAD) amb l'objectiu de millorar el benestar dels
gats i gossos perduts i abandonats.
S'encarreguen de buscar recursos

Mireia Roca

"Ara és època de cria i
això comporta l'entrada
de molts cadells"

per ajudar al centre, ja siguin econòmics, com donacions de menjar,
de medicació o mantes.
De fet aquest diumenge, i juntament amb el CAAD, s'organitza la
Fira VOLCAAD. Una fira que té lloc
al Parc dels Germans Gabrielistes
de Sant Vicenç de Montalt i que vol
fomentar l'adopció, conscienciar i
recollir donacions de pinso.

Tasca tot l'any
Des del CAAD Maresme-Argentona
s'intenta localitzar els responsables
dels animals que es poden haver
perdut i, si el retorn no és possible, i un cop comprovat l'estat
sanitari, se'ls busca una família
d'acollida. Paral·lelament, l'entitat fa, durant tot l'any, campanyes
per millorar la situació dels gats i
gossos abandonats.

20/03/2019 17:38
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El gran dissenyador Miquel Milà
és l'encarregat del càntir 2019
Considerat un dels dissenyadors industrials catalans més
importants, dissenyarà la peça que es vendrà a l'Argillà
Miquel Milà és el “gran tòtem
del disseny català viu”. El resum
de la trajectòria d'aquest dissenyador únic és d'Oriol Calvo, director
del Museu del Càntir i encarregat
d'anunciar que, aquest 2019, el

disseny del càntir anirà a càrrec
del que és considerat un dels genis catalans del disseny industrial
espanyol.
Però, tot i haver dedicat tota
una vida al disseny industrial i

d'interiors, Milà és recordat per haver ajudat a idear, juntament amb
Rafael Marquina i André Ricard, el
cèlebre "setrill sense degoteig".
Segons Calvo, “repensar un càntir per un dissenyador internacional i de tanta trajectòria és un repte
important”. Per aquest motiu, i
pel que fa al disseny, Miquel Milà
vol “tornar a l'essència” amb un
càntir senzill. I és que el més difícil, assegura, “és arribar a aquesta
simplicitat”.
El director del Museu del Càntir
assegura que enguany no s'està
fent un càntir “decoratiu” i que,
per contra, “l'objectiu és poder-lo
utilitzar a casa”. Amb aquest gir,
Calvo confia “recuperar el paper
del càntir a la nostra societat”, quelcom que ja buscava el fundador del
Museu del Càntir, Jaume Clavell.

Miquel Milà és l'encarregat de dissenyar el càntir 2019

Tot Argentona 1861.indd 3
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Canet rebutja les "actituds
racistes" que viuen els MENA

Arenys de Mar acull
un pla de mentoria
per a joves migrats

Mig centenar d'entitats signen un manifest per ajudar
els nouvinguts a integrar-se de manera "normalitzada"

El programa s'ha aplicat
amb èxit a altres municipis

Els atacs de les darreres setmanes a centres d'acollida de MENA
a Canet de Mar i Castelldefels han
mobilitzat el municipi maresmenc
contra les “actituds racistes i xenòfobes” i a favor de la convivència
i la diversitat.
Més de mig centenar d'entitats
del poble han signat un manifest
per denunciar “la ràbia, la rancúnia
o la venjança” i empatitzar “amb les
dificultats que afronten aquest joves” i “ajudar-los per a que formin
part d'una manera normalitzada
de la ciutadania”.
El text és obra de Sabrin Maati i
Mariam Chaibi, dues adolescents
d'origen marroquí que s'han criat
i crescut al municipi: “A Canet viuen diferents comunitats des de
fa molts anys i no podem tolerar

El Centre Cultural Calisay

El manifest

"No creiem en les fronteres, sinó en institucions al
servei de les persones"

Imatge d'un grup de joves migrats

Tot Maresme MENA.indd 2

aquests tipus d'actituds. Canet
sempre ha estat un poble acollidor, i volem que ho segueixi sent”.

Cinc cops víctimes
Sobre els fets ocorreguts a Canet i
Castelldefels, el manifest situa els
MENA com a “víctimes del racisme,
víctimes de la xenofòbia, víctimes
de la intolerància, víctimes de la
inseguretat, i sobretot víctimes
d'un sistema que no els sap donar
respostes”.
Als atacants als centres els acusen de “discriminar, assetjar i insultar” creant “odi” als pobles. El
manifest també demana deixar de
banda “les sigles MENA, els eufemismes, prejudicis” i convertir
“l'estranger en proper” per combatre la xenofòbia. | Redacció-ACN

Fora prejudicis

El manifest demana "deixar de banda les sigles
MENA i els eufemismes"

Cedida

Cedida

Arenys acull una proposta aplicada amb èxit a altres municipis
catalans. La ciutat va presentar
ahir a la tarda al Centre Cultural
Calisay un programa de mentoria per a joves migrats que acaben d’arribar a Catalunya i que no
compten amb referents familiars.
Amb aquesta iniciativa, impulsada
per la Generalitat de Catalunya,
un grup de mentors s’encarregarà d’acompanyar els adolescents
per tal que coneguin i es vinculin
amb la societat d’acollida.

Requisits a les dues bandes
El perfil dels mentors és el d'una
persona major de 25 anys, amb
competències personals que incloguin el compromís, la responsabilitat, la constància, la tolerància a
la frustració o la resiliència.
D’altra banda, els joves que prenen part del projecte han de comptar amb un cert coneixement de
castellà o català, i tenir en marxa
el procediment de la seva tutela.
Les relacions de mentoria compten amb el suport i la supervisió
d'un professional que farà el seguiment del funcionament de la
relació, recollirà els dubtes i demandes. A més a més, els mentors
comptaran amb una formació incial de dotze hores. | Red.
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Maresme
Cultura

núm. 1860 del 15 al 21 de març de 2019

Imatge d'arxiu d'una Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya

Arxiu

Millora de la taxa d'atur maresmenc gràcies
al col·lectiu femení
Tot i la millora que s'ha registrat aquest passat mes de febrer entre les dones,
el cert és que l'atur al Maresme segueix sent més femení que masculí
Economia : Anna Galdon

El 57% de les persones que no
tenen feina al Maresme són dones.
Així ho posen de manifest les dades
d'atur del mes de febrer publicades
per l’informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local
del Consell Comarcal del Maresme.
Unes dades que apunten, a més,
que la mitjana comarcal d'atur és
d'un 12,46%, una xifra que està per
sobre de les mitjanes tant provincials com catalanes.

Lleuger descens

L'atur comarcal registra
un lleuger descens
gràcies a la millora de la
taxa d'atur del col·lectiu
femení
Un fet que consta una tendència
que es repeteix des de fa anys: les
dones tenen més dificultats per
trobar feina. Tot i aquest escenari
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però, al mes de febrer, i gràcies
precisament al col·lectiu femení, les dades d'atur han millorat.
Així, l’augment de la desocupació entre el col·lectiu masculí ha
estat compensat per la reducció
de la xifra de dones desocupades: ara mateix a la comarca hi
ha 25.558 persones aturades, un
0,28% menys que el mes anterior
i un 5,84% inferior en la comparativa interanual.

Perfil molt concret
Segons l'observatori, aquest mes
de febrer hi ha hagut menys gent
a l'atur gràcies a la millora de la
situació de les dones, però hi ha
més: també se subratlla el fet que
ha millorat la taxa entre les persones majors de 35 anys i els aturats
de llarga durada, dos col·lectius
especialment vulnerables a l'hora
de trobar feina.
De fet, i en aquest sentit, el descens més pronunciat s'ha donat
entre les persones que portaven
entre 21 i 24 mesos com a demandants d’ocupació.

Per sectors
Pel que fa a sectors econòmics, la
indústria i els serveis són els que
han generat més ocupació a la comarca, mentre que l’agricultura i
el col·lectiu SOA (sense ocupació
anterior) són els que han registrat
uns increments de la desocupació
més intensos.

L'atur, per
municipis
Les dades per municipis
publicades per l’informe
mensual de l'Observatori
de Desenvolupament Local
del Consell Comarcal del
Maresme presenten comportaments diferenciats: 16 municipis registren un descens
en el nombre de persones
aturades, 13 comptabilitzen
més demandants d’ocupació
i Sant Pol de Mar no presenta
cap variació respecte al mes
passat.
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VALORACIONS
GRATUÏTES
La xarxa més gran de Mataró amb 3

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

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

OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es
CASA A CENTRE (Ref. 308967). Casa
de 240m² més 45m² de terrasses.79m²
per planta. Consta de 4 dorm. i 3 banys.
Planta baixa actualment habilitada com a
local, amb possibilitat de convertir-la en
garatge o habitatge.

245.000€

T

ZONA TECNOCAMPUS (Ref. 306950). Segon pis
d’alçada de 120m². Consta de 4 hab. 3 d’elles
dobles i totes exteriors, 2 banys i ampli menjador
amb sortida a balcó de 12m². Cuina espaiosa ind.
amb sortida a galeria. Calefac. i aire condicionat. Molt lluminós i per entrar a viure. Plaça de
pàrquing opcional

180.000€

T

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

279.000€.

T

PLA D’EN BOET (Ref. 874258)
874258).
LLOGUER LOCAL. Totalment reformat.
Consta de bany complet, sala de reunions
i magatzem en la part posterior. Persiana
elèctrica i tancament d’alumini.

500€

T

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

8438

CERDANYOLA NORD (Ref. 315060).
Casa de 75m². Dos dormitoris dobles,
ampli saló-menjador amb cuina americana, traster, bany complet i pati davanter
de 20 m². Amb molta llum i a prop de tots
els serveis.

124.000€

T

CERDANYOLA Nord (ref. 313973) 3r amb
ascensor. Pis de 73 m² distribuïts en salómenjador, dues habitacions dobles, bany
complet i cuina independent. Amb veïns de
tota la vida i a prop de tots els serveis.

85.000€

T

PRÒXIMA OBERTURA: Cirera-Molins, Riera de Cirera 16 · T. 687 453 993
ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

*HIPOTECA AL

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

100%

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Perfils
Montse Estrems,

la fotògrafa polivalent
Perfil: Berta Seijo

Montse Estrems va créixer envoltada de rodets i
àlbums de fotografia. Aquesta mataronina, néta d’un
“visionari que retratava la seva dona amb corbata i
pantalons”, va endinsar-se al món del disseny gràfic
el 2007, per superar anys després els estudis de diplomatura a Barcelona. Amb la formació necessària
i els coneixements a la motxilla, Estrems ha treballat
a diverses empreses, va ocupar el càrrec de directora
de màrqueting al grup Nolla i també ha experimentat els avantatges i inconvenients de ser freelance.
Des de fa 12 anys, la fotògrafa gaudeix amb una
feina que qualifica com a “molt diversa” i en la qual
“no t’avorreixes mai”. A banda de retratar tot tipus
de públic, Estrems també accepta de bon grat altres
encàrrecs, com ara el disseny de pòsters. “És la millor
manera de resumir en una sola imatge un context o
una història”, afirma.

Emoció i respecte
De fet, la mataronina és l’autora del cartell de la
Setmana Santa d’enguany, edició que coincideix
amb el 325è aniversari de la congregació. “Tenia
molt clar que la figura principal havia de ser la Mare
de Déu dels Dolors i que havia de sortir retratada
en fotografia”, explica Estrems. En aquest cas, la
inspiració no va trigar a arribar: “Quan entres a la
capella, experimentes tot tipus de sentiments, com
ara el dolor i el respecte”.
Per a ella, l’ús del blanc i el negre van ser necessaris, doncs “són la millor manera de plasmar que
després de la mort hi ha vida”. A més a més, Estrems
també ha maquetat i dissenyat el llibre històric dels
Armats de Mataró junt amb el seu autor, l’Hèctor
López Silva, una obra que presentaran el pròxim 6
d’abril. A banda d'això, si ens remuntem a només un
any enrere, la fotògrafa va guanyar el premi del jurat
del Cartell Alternatiu de les Santes 2018.
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Daniel Ferrer

Una professió devaluada?
“La fotografia es va devaluar moltíssim amb l’aparició
dels smartphones, però penso que la generació que
puja torna a valorar la professió”, afirma Estrems.
Per a ella, la millor mostra d’això és que “als joves
els agrada fer fotos amb càmeres bones i cuiden
els detalls”.
Actualment, Estrems està oberta a futurs projectes.
Tanmateix, la mataronina lluita dia a dia per poder
compaginar la seva vida professional amb la personal.
“Ser mare ho complica una mica tot, ja que has de
treballar força com a freelance o a mitja jornada
per aconseguir les teves fites”, conclou.

APUNTS
Un referent: El meu avi, que tenia una "visió futurista"
de la fotografia
Una pel·lícula: Qualsevol de Tarantino o Miyazaki
Un viatge: Japó
Un repte: Ser mare treballadora i poder arribar
a tot arreu
Un somni: Dissenyar el cartell de Les Santes
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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. 3216
ZONA RDA.
CERVANTES

PLANTA BAJA CON PATIO DE 40M2: Con
3 hab. (1 doble), cocina roble blanca, galería
anexa, baño con ducha, exteriores aluminio,
suelos de parquet. (C.E. EN TRÁMITE)

T

92.000€
Ref. 1441

T

ZONA
CENTRO

R
TU HIPOTECOASAPUEDES!
L 100%

Ref. 2528
T
ZONA
VIA EUROPA

PISO SEMI NUEVO CON ASCENSOR EN
COMUNIDAD REDUCIDA: 2 hab. posibilidad
3ª hab, cocina, galería, salón comedor 25m2
€ con balcón ext, calefacción. (C.E. EN TRÁMITE).

183.000

PLANTA
BAJA CON
PARKING Y
TERRAZA

Planta baja dúplex 135m2 con entrada
independ., pk de 15m2. En planta patio
40m2 con trastero, comedor, aseo, cocina
office, planta sup. 3 hab., 1 baño y terraza
20m2. Sólo 1 vecino. (C.E. en Trámite)

346.500€

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. 2522
ZONA
EIXAMPLE:

PLANTA BAJA TOTALMENTE REFORMADA CON PARK. DE 12M2: Tiene 2 habitac.
dobles, 1 baño completo con ducha, aseo,
salón comedor con cocina integrada tipo
€ americana. (C.E. EN TRÁMITE).

T

227.000

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

937 965 148
20/3/19 16:02

MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66

(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - Parc Central

137.260 €

MATARÓ - Centre

185.000 €

ÀTIC DÚPLEX TIPUS LOFT IDEAL PARELLES JOVES!

PIS MOLT LLUMINÓS AMB PISCINA COMUNITÀRIA!

34m², 1 habit., 1 bany, cuina americ., balcó-tssa 12m², traster, 2 places de pàrquing, ascensor, tssa 35m² amb vistes, terres de gres,
portes de fusta i finestres amb tancaments d’alumini!!! T 151542

69m², 2 habit, 1 bany, cuina office, saló-menjador, aire fred centralitzat, calefacció, portes fusta, finestres lacades amb tanc. d’alumini i
sòls de parquet. En immillorable situació!!! ! T 151460

MATARÓ - Cirera

231.000 €

DÚPLEX EN MOLT BON ESTAT AMB VISTES A LA MUNTANYA!
140m², 4 habit. 1 bany, 1 servei, cuina office, saló-menjador, balcó,
Pati de 10m2, calefacció, aire condicionat, portes de fusta i finestres
amb tancaments d’alumini. Ideal per a una família!! T 151529

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Via Europa

238.349 €

MATARÓ - Ciutat Jardí

295.000 €

PIS MODERN PERFECTAMENT EQUIPAT I ACOLLIDOR!

CASA PER ENTRAR A VIURE EN EXCEL·LENTS CONDICIONS!

106m², 3 habit, 2 banys, cuina office, saló-menjador, terres parquet,
calefacció, armari encastat, portes lacades de fusta i finestres amb
tancaments d’alumini. Excel·lent relació qualitat-preu!!! T 151538

140m², 3 habit+ estudi, 2 banys, cuina office, saló-menjador, pati de
10m2ambbarbacoa,terrassade20m2,xemeneia,calefacció, terres
parquet, portes fusta, tanc. lumini. Bona oportunitat!! T250301

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

ST. ISCLE VALLALTA - Centre

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

700 €

APARTAMENT MOBLAT I AMB PISCINA COMUNITÀRIA!
55m², 1 habit., 1 bany, cuina americana oberta al saló-menjador,
balcó, terres gres, calefacció, pl. pàrquing, traster. Portes envernissades fusta.Molt ben comunicada comerços i serveis!!! T110702

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

LLAVANERES - Urbanització

1.200 €

ESPECTACULAR PIS REFORMAT I TOTALMENT MOBLAT!
87m², 2 habit., 1 bany, 1 servei, cuina off, saló-menj., tssa de 15m2,
calefacció, xemeneia, parquet, pàrquing, traster, portes fusta i tanc.
d’alumini. Pl. garatge, traster. Z. comunit., jardí i piscina!! T 110481

MATARÓ - Centre

850 €

PIS BEN CONSERVAT I MOLT ASSOLELLAT!
100m², 3 habitacions, 2 banys amb banyera, cuina office amb galeria, saló-menjador, balcó, calefacció, terres de gres i parquet, tancaments d’alumini, etc... Ideal per a una família!!! T110692

MATARÓ - Centre

950 €

PIS MODERN AMB MOLT POCS ANYS DE CONSTRUCCIÓ!
85m², 4 habit., 2 banys compl, cuina office, saló, balcó. Terrat espectacular amb piscina i gespa artificial. Terres gres, calefacció. ancaments d’alumini. Pl. pàrquing amb traster. Vine a veure’l!! T108356

MATARÓ - Cerdanyola

600 €

GRAN LOCAL COMERCIAL MOLT BEN SITUAT!
200m2 i 1 bany. Amb columnes verticals i llums led. Ideal qualsevol
negoci! Peu de carrer i l’envolten tot tipus de comerços i serveis.
Especialment, destinat com a comerç o serveis. !!! T301441
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FACTORY
ALU
LA FÀBRICA DE LES FINESTRES

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

VENDA I MANIPULAT
DE XAPA D'ALUMINI

TUBS D'ALUMINI EN
DIVERSOS ACABATS
MIDES I COLORS

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

3’50€
IVA. inclòs

Massilla
acrílica
blanca

1’45€
IVA. inclòs

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

T. 93 756 05 05

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

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