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Sant Antoni, 79
cantonada avda. Maresme
930 133 771
academy@wakeful.es
wakefulacademy.es

PROPERA
INAUGURACIÓ:
EL DIVENDRES 26 D’ABRIL
A LES 18.00

-10

1er Curs
Controlador d’Accés

%

dte.

Dilluns 29 d’abril
50€ reserva plaça

219€

EN TOTS
ELS CURSOS

+

1er Curs
Vigilant de Seguretat

Per a totes les persones
que s'apuntin el mateix
dia de la inauguració.

Dilluns 6 de maig
100€ reserva plaça

359€

+

MATRICULA GRATUÏTA

BORSA DE TREBALL REAL

PAGA CÒMODAMENT

PRIMERA ACADÈMIA AMB APLICACIÓ MÒBIL PER A REALITZAR TESTS ONLINE AUTOCORREGIBLES

Sant Antoni, 77
930 133 771
wakeful.es
wakeful@wakeful.es

Centre de formació habilitat pel Departament d’Interior

Pl. Cuba, 48, Mataró
info@sucasa.es

Tl. 93 757 12 82
4129

www.sucasa.es
AQUESTA SETMANA
DESTAQUEM AQUEST
IMMOBLE

EXCEL·LENTS POSSIBILITATS!
EXCEL·LENT INVERSIÓ!
Ref. 12967 PINTOR ESTRANY / CARRETERA DE MATA: Ocasió realment singular. Pis

molt alt en finca d’excel·lent imatge, aspecte impecable i amb ascensor. Distribució quadrada sense espais inútils. Disposa de 2 dormitoris. Saló menjador molt acollidor i assolellat. Cuina independent. Bany en perfecte estat. Calefacció. Preu realment bo!

Ref. 12986 CERDANYOLA: Caseta edificada en 2 plantes + sota-coberta i diverses
terrasses. Ideal persones vulguin adaptar-la
i reformar-la al seu gust. Actualment distribuïda en P. Baixa + 1er pis totalment diàfan +
estudi amb terrasseta a nivell. Sup. x planta
60m2 aprox. Difícilment comparable!

T

107.000€

T

160.000€

EXCEL·LENT OCASIÓ!

BONA COMPRA!

SEMI NOU!

Ref. 12987 CENTRE/FORN DEL VIDRE: En
zona molt tranquil·la i cèntrica. Pis alt amb ascensor. Distribució interior acollidora i lluminosa. Perfecte estat sense reformes. 3 dorm. Saló
menjador ampliable. Balcó assolellat. Cuina
reformada. Bany amb dutxa. Calefacció.

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

Ref. 12734 CENTRE/HAVANA: Edifici amb ascensor. Superf. 68m2 + 4m2 de traster. Pis cantoner i tot exterior, molt lluminós. Saló menjad.
24m2. Cuina de faig. Galeria. 2 dormitoris. Bany
complet. Zona de Pl. Fivaller a 5 min. platja.

T

137.000€

T

182.500€

T

189.000€

DE LES ZONES MÉS DEMANDADES!

PREU EXCEPCIONAL!

ATENCIÓ A AQUEST IMMOBLE!

Ref. 12973 ZONA PARC CENTRAL: Bon pis
de perfil semi nou perfectament distribuït. 2
dormitoris. Ampli saló menjador ben orientat.
Balcó assolellat amb vistes clares. Cuina equipada. Bany + lavabo. Calefacció, terres de parquet. Aire condicionat. Pàrquing inclòs.

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

Ref. 12955 Z. EIXAMPLE: Habitatge amb excel.
lents qualitats. Superf. 117m2. Bona presència
impecable. 4 dormit. Saló 26m2 indep. Balcó/ terrasseta. Cuina office equipada i actualitzat. Galeria 2 banys (1 suitte). Calefacc., terres parquet /
porcelànic. Aparcament + Traster.

T

197.260€

T

199.000€

T

288.500€

VOL SABER QUAN VAL EL SEU PIS?
Valoracions gratuïtes. Truquin’ns sense cap compromís
Li oferim una solució a mida, en 24h.
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Si compres obra nova,
hauries de saber que...

La construcció s’ha reanimat en els darrers mesos, i en
l’actualitat hi ha molta oferta d’habitatges d’obra nova.
Normalment ubicats a la perifèria de pobles i ciutats, els
edificis de nova construcció ofereixen uns atractius difícils
de trobar en els de segona mà: distribucions funcionals
i modernes, acabats de qualitat, equipaments com aire
condicionat, calefacció o domòtica, instal·lacions
comunitàries…
Si a tot això se suma el factor preu
-molt competitiu en els casos en
què es compra sobre plànol-, és
fàcil entendre que molts compradors es decantin per aquesta opció de compra. Si ets un
d’ells, et recomanem que continuïs llegint.
Per començar, és fonamental obtenir la màxima informació sobre
la promotora i preferiblement decantar-se per aquelles amb una trajectòria
demostrable. Si no és el cas, aleshores els
següents consells encara són de més rellevància.
El Registre de la Propietat pot facilitar-te dades sobre els
tràmits, permisos i llicències abans d’edificar. Abans de la
firma d'arres, és important reunir-se amb l'entitat bancària
que ha concedit el préstec de la promoció i que donarà
l'aval bancari de les quantitats entregades.

Per una altra banda, els plànols i la memòria de qualitats
seran la teva millor garantia, perquè en ells s’especifica
no només la distribució exacta de la teva futura llar, sinó
també tots els materials que s’utilitzaran. La Llei de l’Ordenació de l’Edificació estableix tres terminis de reclamació per a desperfectes en l’obra un cop aquesta s’ha
entregat als compradors; i aquests documents
et faran falta en cas que ho hagis de fer.
Tots aquests detalls sobre l’habitatge
han d’estar inclosos en el contracte
d’arres final. Llegeix i interpreta bé
qualsevol document que firmis.
Per últim, hauries de saber que
els habitatges d’obra nova tenen
una càrrega d’un 10% d’IVA. I és
vital aclarir des de l’inici les formes i els terminis de pagament:
l’import de les quotes, les dates límit i les penalitzacions per ambdues
parts en cas que els compradors es
tirin enrere o que l’obra s'endarrereixi
més de l’acordat.
En definitiva, totes les garanties que demanis al principi
t’asseguraran una compra fiable i un camí tranquil fins al
moment d’estrenar la teva futura llar. I si tens dubtes o
no veus alguna cosa clara, assessorar-se legalment per
un professional és sempre la millor opció.

A www.urbenia.es/obra-nova podràs trobar totes les promocions disponibles.

Contingut patrocinat per

93 115 14 11
www.urbenia.es
obranova@urbenia.es
Arenys, Barcelona, Mataró, Pineda i Premià
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Davant de tot
Canvis a l'equip del Tot Mataró
Aquest abril es produeix un canvi d'etapa en l'equip de la redacció
del Tot Mataró Maresme. Un canvi professional complet de retruc
de la incorporació de noves periodistes que se situen al capdavant
de la tasca informativa del mitjà degà de la capital del Maresme.
Gisela Ferrer i Berta Seijo agafen el timó de la redacció del Tot
Mataró, amb el suport extern de Neus Masnou. Tres noves veus
que es reforcen amb la continuïtat al departament de fotografia
de Daniel Ferrer. Un Ferrer que, per cert, ha estat premiat dins el
recent concurs 'Mataró viu l'esport' a les millors imatges locals.
Ferrer i Seijo, amb Masnou i la resta de col·laboracions que fan
possible setmana rere setmana el Tot Mataró i Maresme substitueixen a Cugat Comas i Anna Galdon, que emprenen diferents
camins professionals. Galdon havia reforçat l'equip els darrers
mesos mentre que Comas ha acumulat una llarga trajectòria de
més de tres lustres amb aquest mitjà, amb qui mantindran –això
sí– una col·laboració.
Des del Tot Mataró s'aposta per un equip renovat, jove i femení,
per reforçar la tasca informativa que, dia a dia i setmana a setmana, uneix la capçalera amb els seus milers de lectors.

MARIBEL GENZOR
APLAUDIT: La coach va rebre un homenatge de coneguts i deixebles que
li van organitzar una presentaciósorpresa del seu darrer llibre de creixement personal 'Consideraciones'.

ATROPELLAMENT
CASTIGAT: L'atropellament d'un
vianant a la Nacional fora del casc
urbà de Mataró eleva la nòmina de
víctimes d'aquesta carretera. Cada
vida que es perd és irreparable.

L’ENQUESTA

Pujarà a l'OK Lliga
el CH Mataró?
66,1%
22%
11,9%

Patirem però sí
No
Sí, sobrats

LA PREGUNTA

Estàs a favor de l'ampliació
del Mataró Parc?
VOTA L'ENQUESTA A:

D'esquerra a dreta: Daniel Ferrer, Cugat Comas, Neus Masnou,
Anna Galdon, Gisela Ferrer i Berta Seijo
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Clara Ballesta
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CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions

Preus des de

499.000 €

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

www.maresmed.com

comercial@maresmed.com

A 20 minuts de Barcelona
1P MARESMED 1829.indd 1

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

Les portades

Foto antiga

Un Freta-Iluro del 1969

De fa 25 anys

De la mà de Francesc Estatuet
arriba aquest document que ja en
color ens permet de veure la versió
mataronina de la "taronja mecànica" que s'associa a la selecció
holandesa de Michels i Cruyff. De
fet aquesta imatge és anterior, de
juliol del 1969, i ens mostra l'equip
de la Unió Esportiva Freta contra
l'Iluro Deportiu. Concretament
aquest partit és corresponent
a la primera "Copa de Fires de

Mataró", que emulava amb el nom
la mítica competició europea de
clubs. El partit el va guanyar la
Unió Esportiva Freta per 1-3.
Recorda el mateix Estatuet que
el camp on es jugava s'ubicava on
ara hi ha el Municipal del Camí
del Mig, a Cerdanyola i que sort
del senyor Joan i el seu fill que es
van aplanar per complet perquè
s'hi pogués jugar a futbol.

De fa 15 anys
ANY XXXIII

Del 4 al 10 d’abril de 2014

www.totmataro.cat
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L’EDUCACIÓ DEL FUTUR
Mataró aprova el nou document de planificació escolar que
contempla el nou Angeleta, una nova escola i un nou institut

auto

Net&Oil
BENZINERES QUALITY LOW COST

Camí del Mig
Mataró

(davant de l’ambulatori)

www.autonet24.net
PORTADA EL TOT 1621.indd 1

De fa 5 anys
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PERSONAL A LA

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

SEVA DISPOSICIÓ

PAGAMENT

EN EFECTIU
I TARGETA BANCÀRIA
02/04/14 16:05

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

Ciutat

L'estudi dels sector dels turons obre el llarg procés que pot desembocar en l'ampliació del Mataró Parc

Daniel Ferrer

Tret de sortida a l'ampliació de Mataró Parc
L’Ajuntament encarrega els estudis per a la reforma urbanística de quatre sectors
del nord de la ciutat per sobre de la C-32
Urbanisme: Neus Masnou

S’han iniciat els estudis urbanístics necessaris per a modificar
els quatre sectors de la ciutat que
es troben per sobre de l’autopista
C-32. La reforma suposaria la fi de
la situació d’incertesa en que es
troba el desenvolupament urbanístic de Cirera i el resultat final
d’aquesta permetria l’ampliació
del Mataró Parc, un tema recorrent

Tot Obertura 1-2-3-4 Mataró Parc.indd 2

que torna sobre la taula a 50 dies
de les eleccions municipals
Alhora, aquest nou Pla General
es posa com a objectiu facilitar la
creació de l’Anella Verda, una corona d’espais verds que rodejaria
la ciutat.

Les accions
El sector C1 “Cirera Nord” actualment ja es troba majoritàriament
consolidat i inclou tant l’hospital

com el Mataró Parc. L’operador
del centre comercial va anunciar
ja el 2004 la intenció d’ampliar
les instal·lacions actuals. Per altra
banda, el sector de carretera de
Cirera conté el Camp Municipal
de Futbol de Cirera i el Camp
Municipal d’Hoquei. Es planteja
que la zona es converteixi en una
unitat de serveis i equipaments per
potenciar les activitats esportives,
així com facilitar la consolidació

03/04/2019 18:02
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Ferrer

de l’Anella Verda. També es planeja
reservar una part del terreny per a
una futura ampliació de l’Hospital
de Mataró.
Els dos sectors dels Turons es
troben encara per desenvolupar.
L'actual Pla general preveu que
s’usin per a edificis del sector terciari
que no requereixin massa alçada, i
en la proposta que ara s'estudiarà
s'avança que es preveu concentrar
aquest tipus d'activitats a la part ja
edificada al costat del Mataró Parc.

Equilibrar el comerç
Així, el pla d’urbanització respon
a un interès tant públic com privat: la creació d’un marc urbanístic sostenible per una banda
i l’ampliació del Mataró Parc per
altra. L’Ajuntament de Mataró afirma que aquesta ampliació es faria respectant l’equilibri entre els

Els 4 sectors

• Sector C1 “Cirera Nord”
(entre la carretera de
Cirera i el torrent de les
Piques)
• Sector Carretera de
Cirera (entre el carrer de
Galícia i la carretera de
Cirera)
• Sector Turons D i
Sector Turons E (entre el
Torrent de les Piques i la
carretera de Valldeix)

Tot Obertura 1-2-3-4 Mataró Parc.indd 3

comerços de proximitat i el centre
comercial. A banda del model comercial, s’ha demanat als serveis
municipals que estan realitzant els
estudis que la planificació urbanística es faci tenint en compte els

factors mediambientals i de mobilitat i la viabilitat econòmica del
projecte. La tramitació urbanística,
en qualsevol cas, sempre haurà de
passar per aprovació de la majoria
absoluta del Ple Municipal.

La cronologia de l'ampliació
Gener de 2017
Aval del Suprem i primeres discrepàncies
- El Tribunal Suprem dóna llum verda al projecte de 30.000 metres quadrats més d’establiments que Ajuntament i Generalitat
havien vetat fins al moment.
Agost de 2017
Comencen les negociacions
L'alcalde explica que veu “positiu” per a la ciutat el projecte
d’ampliació i deixa clar que, després de vacances, iniciarà “les
converses formals amb l’operador comercial”.
- El projecte d’ampliació que preveu General de Galerías
Comerciales es concreta en una inversió de 150 milions d’euros i la creació de 30.000 metres quadrats de nova superfície
comercial, destinats a mitjanes superfícies especialitzades en
sectors com el bricolatge, la decoració i la llar, la jardineria, les
joguines o els serveis per a l’automòbil.
Octubre de 2017 | Relleu a Urbanisme
- La nova regidora d’Urbanisme, Núria Moreno, encarrega un
informe jurídic extern que conclou que cal modificar el Pla
General per tal de poder tirar endavant el projecte d’ampliació
del centre comercial.
Juny de 2018 | Propostes de l’oposició
- El grup municipal de CiU posa sobre la taula una política que
englobi l’ampliació del Centre Comercial Mataró Parc i el Pla
d’Impuls del Centre Històric de la ciutat.
Abril de 2019 | Pas ferm de Bote
- L’Ajuntament encarrega els estudis urbanístics per a modificar els quatre sectors de la ciutat que es troben per sobre de
l’autopista C-32.

03/04/2019 18:02

Ciutat

Detall de la maqueta de l'ampliació proposada per Mataró Parc

Arxiu

ERC i comuns critiquen el moviment
Les formacions polítiques d'esquerres afirmen que es tracta d’una decisió electoralista
per part del PSC
Política: Berta Seijo

Primeres reaccions als plans de
l’Ajuntament d’urbanitzar sobre
la C-32 per ampliar el Mataró
Parc. En Comú Podem i Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC)
ja han dit la seva sobre la decisió

Tot Obertura 1-2-3-4 Mataró Parc.indd 4

del govern socialista liderat per
David Bote d’iniciar els estudis
urbanístics necessaris per a modificar els quatre sectors de ciutat
que es troben per sobre l’autopista.
Tot i que l’Ajuntament de
Mataró afirma que aquesta ampliació es faria respectant l’equilibri

entre els comerços de proximitat i el centre comercial, les dues
formacions polítiques denuncien l’electoralisme de l’alcalde.
Segons el partit encapçalat per
Sergi Morales, per exemple, “Bote
no pot prendre una decisió tan rellevant pel model de la ciutat per

03/04/2019 18:02
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la via del decret, i fer-ho tan sols
53 dies abans dels comicis municipals”. Per a En Comú Podem,
el consistori “només té en compte l’interès de l’amo del complex
comercial”, doncs “en cap cas el
pla s’ha consensuat amb la resta de les forces polítiques amb
representació a l’Ajuntament”,
denuncien en un comunicat. A
més, Morales afirma que “a hores d’ara”, no compten amb “informació del projecte” i destaca
“l’opacitat altament sospitosa en
la gestió d’aquest tema”.

Discrepàncies sobre el model
comercial mataroní
Per la seva banda, la formació liderada per Francesc Teixidó afirma que, “després de quatre anys
evitant el debat”, “Bote està fent
servir aquest tema com un punt
més del seu programa electoral”.
En aquest sentit, ERC defensa
el comerç de proximitat i afirma que s’han de posar sobre la
taula propostes per “enfortir tots
i cadascun dels centres comercials que tenim al municipi: el
centre de Mataró, la Plaça Gran
i els seus voltants, la Plaça de
Cuba, Rocafonda, Cerdanyola,
els Boulevards, etcètera”.

Tot Obertura 1-2-3-4 Mataró Parc.indd 5

General de Galerías Comerciales,
l’altre protagonista
General de Galerías Comerciales és l’empresa propietària del
centre comercial Mataró Parc. Dirigit per l’empresari Tomás
Olivo, el grup és un autèntic gegant dels centres comercials i
compta amb establiments repartits per tot el territori espanyol
com La Cañada (Màlaga), Mediterráneo (Almeria), Gran Plaza
(Almeria), Las Dunas i Nevada Shopping (Granada).
La companyia va fer el salt a borsa fa prop de dos anys i disposa
de vint anys de trajectòria al sector immobiliari cobrint tota la
cadena de valor: des de la compra de terreny fins a la gestió
de les promocions.

03/04/2019 18:02

Estètica

Llar

La Llum Polsada
Intensa
La fotodepilació és una tècnica ideal
per deixar de pensar en quan ens "toca"
tornar a treure aquells "pelets" que ens
molesten o no ens agraden

Ara que està a punt d’arribar la primavera, i amb
la caloreta vestirem amb menys tela els nostres cossos, és moment d’eliminar aquells pelets no desitjats
que ens han pogut sortir no només a les cames, sinó
també a les aixelles i engonals.
Hi ha diversos mètodes per eliminar els pèls, però
els que ofereixen resultats més eficaços i duradors
són la fotodepilació i la depilació làser, que tot i que
poden semblar iguals, no ho són.

>

00 TOT Estetica 1863.indd 2
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La fotodepilació es realitza amb
aparells de Llum Polsada Intensa
o IPL que emeten un flaix de llum
dispersa, a diferència del làser, que
és un feix de llum molt més precís
i concentrat. Aquest flaix de llum
té una intensitat mitjana i és policromàtic, en canvi, el feix de llum
del làser és d’alta energia i d’un sol
color de l’espectre de llum.

La tècnica
de moda
Cada vegada més dones,
i homes, acudeixen a les
clíniques de medicina estètica per depilar-se tot el
cos mitjançant la fotodepilació, ja que és un mètode
de depilació que destrueix
definitivament el pèl, tot i
que cal sotmetre’s a diverses sessions.

En què consisteix
El seu funcionament consisteix a
eliminar la melanina, el pigment
que tenim al pèl i a la pell. Els pèls
acostumen a ser més foscos que la
pell, per aquest motiu absorbeixen
el feix de llum i el condueixen pels
fol·licles pilosos fins als bulbs que,
encara que no tenen pigment, es
destrueixen per la calor que produeix la llum polsada.
Com que en una mateixa zona de
la pell hi ha pèls en diferents fases
de creixement cal sotmetre’s a diverses sessions de fotodepilació.
Aquest tractament està contraindicat per a pells acabades de
bronzejar, si es tenen antecedents
d’herpes, si es tenen varius i problemes de coagulació de sang o si
es pateix fotosensibilitat per malaltia o per fàrmacs.
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Estètica

L'ortodòncia
invisible, en auge
Aquesta permet tenir les dents perfectes amb un
tractament més còmode. Històricament s'associa
l'ortodòncia amb aparells d'impacte visual, els
popularment coneguts com a "ferros", que estèticament criden l'atenció més enllà de complir
amb una funció pròpia, generalment de correcció
de posició o funció de les dents. L'ortodòncia
invisible, en canvi, és una branca que es basa en
la utilització de fèrules transparents amovibles
que proporcionen una polivalència en l'ús, major
comoditat i menys impacte estètic.

La Dra. Maria Bombí és l'ortodontista especialitzada
en aquesta tècnica de Clínica Dental MónBlanc, el
centre que es defineix pel tracte especialitzat i personal, la formació dels professionals i unes instal·lacions
de primer nivell a la Plaça de les Tereses de Mataró.
Maria reconeix que l'ortodòncia invisible està en
auge i assegura que es deu al fet que "pot ser més còmode un aparell d'aquest tipus que els d'ortodòncia
fixa, principalment perquè ens els podem treure per
menjar –podent menjar de tot– i per raspallar-nos les
dents, facilitant moltíssim la higiene". L'ortodòncia
invisible pot ser una opció apreciada tant en adults
com en nens que poden preferir unes fundes tipus
Invisalign pel seu menor impacte.
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"A MónBlanc informem a cada pacient i tractem de
resoldre tots els dubtes, explicant els pros i contres
de totes les opcions que hi ha sobre la taula per al
seu tractament, pot haver-hi casos que condueixin
a una ortodòncia invisible i d'altres a aparatologia
tradicional". Però ha de quedar clar, que com especifica la Maria "les fèrules d'ortodòncia invisible
s'han de dur un mínim de 22 hores al dia perquè
realitzin la seva funció".
En general, explica la Dra. Bombí, "hi ha una tendència de la població a millorar i cuidar la seva salut
buco-dental, preocupant-se més per la prevenció,
però també per la comoditat dels tractaments i els
resultats estètics desitjats".
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Estètica

Un bany de bellesa
Quantes vegades no hem desitjat aïllar-nos de
la rutina i tenir un moment de tranquil·litat per
a nosaltres? Si el nostre bany ens ho permet, fer
un tractament de bany de bellesa ens ajudarà a
trobat aquest moment de relax mentre cuidem de
la nostra pell. La llet, la sal o la mel són alguns dels
elements que converteixen un bany en un autèntic
tractament de bellesa per a la pell.

La llet actua com un suau exfoliant gràcies a l’àcid
làctic, una substància que a més hidrata la pell.
Per això, ompliu la banyera fins a la meitat amb
aigua calenta, però que no cremi. A continuació,
afegiu dos litres de llet sencera. Submergiu-vos a
la banyera i relaxeu-vos uns quinze minuts. Si no
aguanteu l’olor de la llet calenta, podeu barrejar
abans la llet amb oli de roses o canyella. En el cas
que tingueu la pell molt seca, podeu afegir dues
cullerades de mel.
Una altra de les substàncies que podeu utilitzar
per fer-vos un bany de bellesa és la sal, amb el
seu efecte exfoliant. Barrejar sal gruixuda amb
oli d’ametlles dolces, per exemple, garanteix una
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pell com nova després d’un petit
massatge.
També podeu fer un bany d’aigua
salada per purificar la pell de toxines, perfecte si teniu problemes
de grans o de porus enquistats. És
suficient d’afegir un quilo de sal
gruixuda a la banyera plena d’aigua
temperada. Això sí, com que la sal
pot ressecar la pell, serà imprescindible aplicar-vos després una
generosa capa de crema o loció
hidratant.
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Definició de
l’oval facial
La flaccidesa i la pèrdua de definició de l’oval
facial és un dels problemes que més preocupen
les dones a partir dels 40 anys. Són molts els
metges dedicats al camp de l’estètica que fa
temps que dediquen esforços per trobar solucions per aquest problema de definició. A dia
d'avui, podem afirmar que s’ha aconseguit una
redefinició de l’oval facial, de forma immediata
i sense necessitat de passar pel quiròfan.

Com funciona el tractament
Per aconseguir un resultat natural, primer es tensa
el teixit caigut mitjançant unes sutures i en segon
lloc es farceixen aquelles zones que els falta volum
i es relaxa amb toxina botulínica les arrugues d’ex·
pressió. Si només es realitzessin farciments i toxina
botulínica es correria el perill de caure en l’error
d’inflar la cara.

Aquest avenç s’ha aconseguit a través d’una nova
tècnica coneguda com les sutures soft. Tot això ho
devem a la feina feta, entre d’altres, per l’Institut
Javier de Benito, ubicat a l’Institut Universitari Dexeus
del grup Quirón.
Des d’aquest institut, els seus professionals han de·
senvolupat un mètode amb el qual aconsegueixen
tensar la zona caiguda. Tot això, a més, és possible
sense cap necessitat d'incisions i sense passar pel
quiròfan, un punt molt important per a la tranquil·
litat dels pacients.

Ràpid i còmode
Gràcies a que el procés no necessita aquest tipus
d'intervencions, el pacient pot incorporar·se a la
seva vida social i laboral una vegada surt de la con·
sulta, essent més fàcil i còmode.
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NUEVO SERVICIO ODONTOPEDIATRÍA Y ORTODONCIA

EXTRACCIONES
GRATUITAS*
*en pacientes con tratamientos de implantes

t. 93 536 67 00
• Camí de la Geganta, 93 · Mataró
• C. Gatassa, 6 · Mataró

FINANCIACIÓN

24 meses sin intereses
Primera visita
y radiografia gratuita

Estètica

Tractament
cosmètic nocturn
Apren com pots cuidar la teva pell mentre
descanses, per despertar-te amb un aspecte
radiant.

Quan després d’un dia esgotador ens disposem
a ficar-nos al llit, hem de ser conscients que no posar cures abans d’anar a dormir ens assegura un
despertar que no podrem arreglar amb una dutxa
ni amb cremes.
Evidentment totes volem llevar-nos sense bosses
ni ulleres i amb un cutis perfecte. A més, si la nostra imatge en general només requereix d’un parell
de retocs quan ens llevem tot serà molt més fàcil.

Tipus de beneficis
L'aplicació de tractaments cosmètics nocturns produeix diferents accions positives
per la nostra pell, les quals són:

• Reafirmants
• Nutritives
• Antiarrugues
• Estimulants.
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Per això l’alternativa és que hem de confiar en els
tractaments cosmètics nocturns, tractaments que
amb la seva actuació sobre la nostra imatge mentre dormim ens ajudaran a llevar-nos amb el millor
aspecte possible.
El principal objectiu dels tractaments cosmètics
nocturns és aportar tots els components necessaris
per reforçar les cèl·lules, augmentar la producció
de col·lagen, reparar l’ADN i aportar una infinitat
de beneficis.
Els tractaments cosmètics nocturns, a més, aconsegueixen un efecte molt convenient que és el de
preparar durant la nit la pell perquè al dia següent
els tractaments cosmètics que apliquem potenciïn
els seus efectes.
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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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Estètica

Adéu a les arrugues
Les arrugues són el signe de l'edat que segurament
més gent voldria fer desaparèixer. Les més comunes
són les que trobem entre les celles, al llavi superior
i les anomenades popularment "patas de gallo".
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Existeixen algunes maneres de lluitar
contra les arrugues i les molestes línies
d’expressió. Si alguna vegada t'has
preguntat mai com pots fer-ho, aquesta
llista t'ajudarà.
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• Exfoliar la capa superior de
la pell: ajuda a minimitzar les línies fines i promou el creixement
de pell nova. Podeu utilitzar un
microexfoliant dues vegades per
setmana, aplicant-lo amb moviments suaus.
• Aplicar vitamina A: els derivats de la vitamina A poden ajudar a exfoliar la pell i estimular la
producció de col·lagen.
• Hidratar i humectar: convé
beure de 8 a 10 gots d’aigua al dia
i aplicar-vos cremes hidratants
de qualitat. Una recomanació és
l’oli d’oliva i de coco. Intenteu posar-vos una mascareta d’hidratació
profunda abans de cada dutxa.
• Protegir la pell del sol: és recomanable utilitzar tots els dies
un protector solar com a mínim
de 30 SPF.
• Estil de vida saludable: un
programa regular d’exercici i
un bon son són essencials per
prevenir-les.

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTES EN IMPLANTOLOGIA,
ORTODÒNCIA I ESTÈTICA DENTAL

més que una clínica

Presumeix de dents blanques i un somriure perfecte!

Estapes
Als 25 anys comencen a
apareixer les primeres línies d'expressió, a partir
dels 30 s'accentuen i als
50 comença a ressecar-se
la pell.

• Escolliu el maquillatge
correcte: opteu per les bases
lleugeres.
• Massatge facial: proveu de fer
un massatge suau al rostre amb
moviments cap a fora i cap amunt
amb les puntes dels dits i una mica
d’oli de coco.
• Exercicis facials: ajuden a suavitzar les arrugues al voltant dels
ulls. Obriu molt els ulls i manteniu
tots els músculs tensos, després
moveu els globus oculars d’un
costat a l’altre.
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FINANÇAMENT 12 MESOS SENSE INTERESSOS

MILLOREM EL SEU PRESSUPOST
MANTENINT LA NOSTRA QUALITAT
Segueix-nos a
facebook.com/marmolclinicadental
Més info a la nostra web: www.marmolclinicadental.com
Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna) | T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana) | T 93 751 77 42
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Ciutat

L’Ajuntament rescindeix el contracte del servei
públic de recollida de residus

En els últims 5 anys les necessitats de la ciutat han canviat i cal adaptar-se

Arxiu

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) continuarà prestant el servei
fins a l’1 d’abril de 2020
Residus: Redacció

L’Ajuntament i Fomento de
Construcciones y Contratas (FCC)
han rescindit de mutu acord el contracte del servei públic de recollida
de residus, de la neteja viària, de la
neteja del Passeig Marítim i de les
platges. Ambdues parts consideren
que cal iniciar una nova licitació
amb unes condicions més ajustades al moment i a la normativa de
contractació pública actual. I és
que, segons afirmen, el contracte signat el 2014 “ja no dona una
resposta òptima a les necessitats
de la ciutat”.
D’una banda, es considera necessària una adequació del servei

degut a l’increment de població
(més de 3.000 persones en quatre anys), a l’extensió de les zones
residencials de la ciutat (sobretot
al Rengle i a l’Eix Herrera) i al creixement de l’activitat econòmica.

Motius de pes
A més a més, durant els darrers
anys s’han produït circumstàncies
que modifiquen l’estructura econòmica inicial del contracte, com la
introducció d’un nou camió extraordinari a jornada completa o un
augment dels recursos derivats de
la posada en marxa de l’aplicació
mòbil MataróNeta, entre d’altres.
L’Ajuntament reconeix i liquidarà a FCC la quantitat de 459.256,75

Un dels camions de MataróNeta durant el servei
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Daniel Ferrer

euros, corresponents als imports
dels serveis prestats al marge dels
oferts inicialment i que han estat acreditats per l’empresa. Per
tal que aquests serveis complementaris es mantinguin mentre
FCC segueixi prestant el servei,
el consistori tramitarà una modificació contractual per valor de
222.802,85 euros.
L’empresa, per la seva banda,
es compromet a continuar prestant el servei fins a l’adjudicació
del nou contracte i a reconèixer
als treballadors adscrits els increments retributius corresponents
a l’exercici 2018, 2019 i 2020, en
aplicació del pacte salarial que
ambdues parts acordin en la negociació col·lectiva.

Fi del contracte
L’empresa continuarà prestant el
servei fins a l’1 d’abril de 2020,
moment en què es preveu l’entrada del nou adjudicatari, un cop
finalitzat el procés de licitació del
nou contracte. L’acord de resolució s’ha explicat en la Comissió
Informativa Municipal de Serveis
Centrals, Ocupació i Promoció
Econòmica i s'havia d'aprovar
durant el Ple ordinari d’abril, celebrat aquest dijous.
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Els PSC aposta pels actuals regidors a la llista
La llista
del PSC

PSC i Iceta, a l'Assemblea del partit per aprovar la llista

ACN

A més de Laura Seijo de 2, el Primer Secretari del
Maresme i mentor de Bote Xesco Gomar se situa de 8
Política: Redacció

El PSC ja té llista electoral amb
la que buscar retenir l'Alcaldia i
augmentar el nombre de regidors
al futur consistori. L'assemblea
local, amb presència de Miquel
Iceta, va aprovar per unanimitat
una llista en què els actuals sis regidors repeteixen en teòriques posicions de sortida perquè, segons el
propi David Bote,“han demostrat
solvència, rigor i honestedat” i hi
suma la independent Laura Seijo
de número 2 i Xesco Gomar, líder
dels socialistes maresmencs i mentor del propi Bote de número 8.
El conjunt de la llista inclou
onze independents, entre els

quals hi ha diversos activistes i
dirigents associatius, com Josep
Maria Spa, expresident del Club
Hoquei Mataró, que tanca la llista
de suplents. També hi és representat el sector veïnal i representatiu
de diferents barris.
Per Bote és “una llista de ciutat
més enllà del PSC i amb més dones que homes”.

2
Dos dels tres exalcaldes
socialistes, Baron i Mas,
figuren als llocs simbòlics
de la llista

1. David Bote Paz
2. Laura Seijo Elvira
3. Núria Moreno Romero
4. Miquel Àngel Vadell
Torres
5. Marisa Merchan
Cienfuegos
6. Juan Carlos Jerez
Antequera
7. Elizabeth Ruiz Moreno
8. Xesco Gomar Martín
9. Beatriz Delgado Castro
10. Anna Villarreal Pascual
11. Daniel Hurtado Díaz
12. Maria José Carrasco.
13. José Antonio Ricis
Saavedra
14. Anna Caballero Torres
15. Francisco Verjano
Roncero
16. Ana Vas Casimiro
17. Jose Dapena Calles
18. Francisco Padilla Robles
19. Asunción Angulo Cañete
20. Maria-Rosario Ramírez
Orta
21. Cecilia Roncero Nieto
22. Concepción Manzano
López
23. Juan Antonio Ciller
24. Alícia Romero Llano
25. Joan Antoni Baron
Espinar
26. Pilar González Agápito
27. Manuel Mas Estela

"Hem decidit
reorganitzar-nos"
Junts per Mataró tanca files després del
canvi de Nogueras per Canela
La vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras,
assegura que la seva renúncia a encapçalar la llista de
Junts per Mataró a la capital del Maresme no és cap
abandó del projecte: “No marxo de Mataró”, sentencia
Nogueras, que assegura que davant l'actual context
polític a nivell nacional, la candidatura ha decidit
“reorganitzar-se i situar de cap de llista algú que s'hi
pugui dedicar plenament”.
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Nogueras i Canela, amb gent del partit

ACN

03/04/2019 15:49

www.totmataro.cat/cultura

Cultura

L'Escorxador
celebra la Festa de
la Primavera amb
música i castells

Primer Festival Cultural de Cerdanyola
Les entitats del barri promouen aquest nou esdeveniment que se celebrarà
aquest dissabte a l’Institut Miquel Biada
Cultura: Redacció

Arrenca la primera edició del Festival Cultural
de Cerdanyola. Les entitats del barri mataroní són
les encarregades de promoure aquest esdeveniment que tindrà lloc aquest dissabte al vespre a la
Sala d’Actes de l’Institut Miquel Biada. El projecte
s’ha creat a proposta del teixit associatiu i a través
del debat comunitari realitzat en el Pla d’Actuació
Integral de Cerdanyola. Segons afirmen els organitzadors, “el barri de Cerdanyola té una gran riquesa
cultural, ja que compta amb ciutadania procedent
de diversos orígens”.
En aquest sentit, l’objectiu del festival passa per
establir un marc de coneixença mutu entre les diferents entitats i cultures que cohabiten en el territori
mitjançant arts escèniques com el
ball, el teatre o la música.

Intercanvi i cohesió
“Es tracta de disciplines que afavoreixen l’intercanvi i la cohesió sociocultural dins d’un marc festiu, i
que també ens ajuden a mostrar la
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riquesa cultural que es viu en el barri més nombrós
de la ciutat”, expliquen.
Aquesta nova iniciativa, que s’afegeix a les dues
mostres que ja se celebren anualment al barri a l’aire
lliure (la Mostra d’Entitats de Cerdanyola i la Mostra
Intercultural), neix amb l’objectiu de perdurar en el
temps i d’anar-hi incorporant entitats i disciplines
artístiques.

Al Miquel Biada
En aquesta primera edició, la ubicació triada és la
sala d’actes de l’Institut Miquel Biada, “un equipament situat al barri que, a més a més, reuneix bones
condicions de sonorització i comoditat per al públic”.
Enguany, les entitats de la Taula d’Entitats de
Cerdanyola que actuaran en el festival són diverses. Entre elles, l’Associació
Cultural de Cerdanyola, l’Associació Gent Gran de Cerdanyola,
l’Associació Hidaya Orientació,
Diverses disciplines
l’Associació Badenya, l’AssociEl festival reuneix arts
ació Tambacounda, la Casa de
com el ball, el teatre o la
Andalucía, el Círculo Flamenco
música en un mateix lloc
o el Col·lectiu de Teatre EPMA.
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L'Escorxador celebra la
Festa de la Primavera

Torna la cita pels
amants dels jocs de
taula: Iludo + que jocs

L'AV del barri i els Capgrossos s'uneixen per a dos dies
d'activitats per a les famílies: de música a castells

Enguany celebra la seva
cinquena edició

El barri de Les Santes-Escorxador
celebra aquest cap de setmana la seva primera 'Festa de la
Primavera' amb un extens programa d'activitats obertes a tota
la ciutadania i una clara aposta
pel públic més familiar. La renovada Associació de Veïns del barri
i la Colla Castellera Capgrossos
de Mataró organitzen una desena
d'activitats als Jardins de l'Escorxador entre les que destaca els inflables i tallers pels petits, el vermut
de swing, el concert de Xics'n'Roll
o la Diada Castellera.
La Festa de la Primavera vol
comptar amb la màxima participació per parts de veïnes i veïns del
barri i de tota la ciutat per enfortir
lligams comuns. Dissabte serà el
dia dels més petits amb una programació temàtica i pensada per
a tota la quitxalla, mentre que diumenge el protagonisme serà per la
Diada Castellera de l'Escorxador i
la Botifarrada popular.
La Festa començarà dissabte
amb inflables, jocs gegants i tallers per als més petits a partir de
les 10:30h i les 16:30h, en sessió
de migdia i de tarda.

Del swing als Xics'n'Roll
Complementàriament, a les 12:30h
hi haurà un Vermut amb Swing
amb la col·laboració de Swing
Maresme, i a les 18h un concert
inclòs dins el programa Xics'n'Roll.
El final de festa per la primera jornada el marcarà la xocolatada i
una sessió de màgia.
La Diada de l'Escorxador
Diumenge a les 12h, just davant
de la Biblioteca Antoni Comas i
a l'entrada dels Jardins es farà la
Diada Castellera de l'Escorxador,
amb presència dels Capgrossos de
Mataró, els Moixiganguers d'Igualada i la Colla Jove de Barcelona.
Serà la primera actuació d'aquest
any a la ciutat i vol servir també
de mostra castellera oberta a tot
el barri. Els Capgrossos ja han fet
dues actuacions aquest any i es
plantegen reptes superiors per
aquest debut al seu barri.
Posteriorment a l'actuació hi
haurà botifarrada popular (tiquets
a 4 euros fins al divendres 5 al Bar
Capgrossos) i una mostra de competicions populars d'esports tradicionals.| Redacció

Edició anterior d'Iludo

Cedida

Torna a celebrar-se l’esdeveniment més destacat pels amants
dels jocs de taula moderns i de
rol. La jornada tindrà lloc aquest
dissabte 6 d’abril al Centre Cívic
del Pla d’en Boet.
Durant tot el dissabte els assistents trobaran la ja habitual ludoteca, amb més de 300 jocs de
taula moderns per a tot tipus de
públic i demostracions de les últimes novetats de les editorials.
Tampoc faltaran les partides de
rol per a infants i adults, els torneigs de jocs de taula i moltes més
activitats familiars.
Com a novetat, enguany es durà
a terme una taula rodona sobre els
jocs de taula aplicats a l’educació
formal i no formal.
Ja a la cloenda de la jornada,
s’anunciarà el guanyador del reputat concurs d’autors novells Iludo
i el joc guanyador del concurs, a
més d'algun sorteig. | Redacció.

Agenda-ho

A la festa hi haurà música, tallers, activitats i castells
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Arxiu

L’entrada a Iludo + i
totes les activitats són
gratuïtes.
De 10.30 a 20.30 h
www.iludo2019.com
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Agenda
Guia cultural

ITAL SOUND,
REGGAE DEL MARESME
Divendres

5

d'abril
22.00 h //
Sala Clap (c. Serra i Moret,
6. Mataró) //
Anticipada: 5 €.
Taquilla: 8 €.

E

l Clap es posa caribeny amb la
banda de reggae maresmenca Ital Sound, nascuda l’any 2015.
El seu directe és puresa i vitalitat,
és ska, roots, stepp i rocksteady.
n més de 60 minuts de baix i
Són
bombos potents que fan vibrar i
moure’s a través dels ritmes i les
lletres de les cançons pròpies. Els altres protagonistes
de la nit seran Jaharmony
& The Soul Rebels. 6 músics d’Igualada que van
iniciar-se fa dos anys en
l’aventura de buscar un
so propi d’estil.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

TEATRE I DANSA //

Fem música pel Parkinson

MÚSICA //
Canta i balla Robafaves
Divendres 5 abril / 18 h / Pati de
Residència Sant Josep (Muralla
de Sant Llorenç, 15. Mataró)
Trobada dels alumnes de cor de
petits, alumnes d’avançat i aprofundiment de flauta, acordió, percussió
i gralla i les famílies de l’EMMM.

4a Marató Musical a l’Escola
de Música de Cabrera de Mar
Dissabte 7 abril / De 10 a 13 h
/ Escola de Música de Cabrera
de Mar - Cal Conde (c. Cinto
Verdaguer, 16. Cabrera de Mar)
Tres hores de música per torns
d'actuació ininterrompuda i oberta a tothom.
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Dissabte 6 abril / 17.45h / Església
Santa Anna (Mataró)
Concert Solidari a càrrec de l'Orquestra i Cor Jove Iluro. Organitza:
Associació Parkison Maresme.

Sons del Món
Diumenge 7 abril / 12 h / Les
Esmandies Casal (Rda. O'Donnell,
94. Mataró) / Taquilla inversa
Concert de versions de Rock en
català, cancó popular i tradicional.

Quatre+1
Diumenge 7 abril / 18 h / Espai F
del Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró) / Preu: 12 €. Reduïda: 10 €.
Concert de la formació jove de quintet de vent, dins la XIV Temporada
De Concerts De Cambra.

'Ovelles'
Divendres 5 abril / 20.30 h / La
Sala (Pl. Nova, 15. Argentona) /
Taquilla: 13 €. Anticipada: 10 €.
Abonament: 8 €.
Aquest text parla, en clau d’humor,
d’una generació devastada per la
crisi econòmica.

9a Mostra Teatre a les escoles
Institut Miquel Biada (Av. Puig i
Cadafalch, 89. Mataró)
Alumnes de cicle superior de primària, han treballat peces de creació col·lectiva, sobre l'ús de les
noves tecnologies.
Divendres 5 abril / 18 h: Escola
Germanes Bartomeu.
Dilluns 8 abril / 18 h: Escoles
Rocafonda i Camí del Mig.
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nda

TEATRE /

VERMUT MUSICAL /
'Misceláneos'
Diumenge 7 abril / 12 h / Passeig
Pau Claris (Mataró)
Vermut musical al Pla d'en Boet,
amb el grup Misceláneos, format
per catalans i argentins, autoanomenen la seva música "pop
transatlàntic d'anada i tornada".

'Mundo obrero'
Diumenge 7 abril / 19 h / Teatre
Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Platea: 21 €. Amf.: 17 €.
Comèdia marxista, una nova producció de Teatro del Barrio, per
seguir revisant la història d’Espanya del darrer segle.

Dimarts 9 abril / 18 h: Escoles Cor
de Maria i Torre Llauder.
Dimecres 10 abril / 18 h: Escoles
Cor de Maria i Cirera.
Dijous 11 abril / 18 h: Escoles
Rocafonda i Joan Corominas.

Billy Elliot
Dies 6, 7, 13 i 14 abril / Dissabte 21
h i diumenge 18 h / Sala Cabanyes
(La Riera, 110. Mataró) / Platea:
16 €. Amfiteatre: 14 €.
Espectacle de teatre musical, al
voltant d'un nen que té el somni
de ser un gran ballarí. Dirigit per
Pere Vàzquez, una producció de
la Sala Cabanyes.
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Tacón flamenco III

La passió infantil

Dissabte 6 abril / 17.30 h / Teatre
Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Entrada: 5 €.
Espectacle de flamenc amb la
participació de Promesas del Sur,
Gitanillas del Sur, Triana, Pasión
Flamenca, Albaicín, Candela, etc.

Diumenge 7 abril / 18 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) /
Entrada lliure
Tradicional representació teatral a
càrrec de l'Associació de la Passió
Infantil de Mataró.

1r Festival
Cerdanyola

'(Con) versando historias'

Cultural

de

Dissabte 6 abril / 18 h / Institut
Miquel Biada (Av. Puig i Cadafalch,
89. Mataró) / Entrada lliure
Aparador de la riquesa cultural
que es viu al barri de Cerdanyola,
amb ball, teatre, poesia, playback...

Dijous 11 abril / 21 h / Espai
Culinari del Cafè de Mar (c. Santa
Rita, 1. Mataró) / Taquilla inversa
Partint de diferents tradicions
orals, Sílvia Bedmar i Danilo Facelli
proposen un viatge a través del
món mitjançant contes i poemes.
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LLIBRES /

FAMILIAR /
'Esculpim records d'en Terri'

3a Dòria book party

Diumenge 7 abril / 12 h / Can
Serra. Museu de Mataró (El
Carreró, 17, Mataró)
Activitat per conèixer d'una manera dinàmica la ciutat de Mataró, a
través de la mirada particular d'en
Terri. A partir de 5 anys.

Dissabte 6 abril / 11 a 20.30 h
/ Dòria Llibres (c. Argentona,
24. Mataró)
Festa gastronòmica i literària,
amb la companyia d'autors, editors, il·lustradors, traductors, poetes i, sobretot, lectors!

INFANTIL //
Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 5 abril / 17.30 h: El conte de la Rotllana "La muntanya
de llibres més alta del món", de
Rocio Bonilla.
Dimecres 10 abril / 17.30h: Art
Time: "Sonia Delaunay. Una vida
de color", de Cara Manes.
Dijous 11 abril / 17.30 h: Dijous a
la Biblio... en anglès: "Olivia", written and illustrated by Ian Falconer.

La petita hora del conte: 'Un
núvol de contes'
Dimarts 9 abril / 18 h / Biblioteca
Pompeu Fabra (Mataró)
Sessió sensorial, amb música, sons,
cançons i objectes, a càrrec d’Ukecontes. Per a infants de 0 a 4 anys.

VARIS //
XVI Jornades Científiques de
Mataró
Divendres 5 abril / 17 h /
TecnoCampus Mataró-Maresme:
Conferència "Bona Química: De
l’origen dels elements a la recerca biomèdica", a càrrec de Jordi
Teixidó. XVI Mostra de Treballs de
Recerca dels estudiants dels centres
de batxillerat de Mataró. Projecció
i entrega premis 2n concurs d'audiovisuals Curts de Ciències.
Dissabte 6 abril / Plaça Santa
Anna: tradicional activitat de ciència al carrer, Fira de les Jornades
i XI Gimcana Científica.
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Cinefòrum Memòria Històrica
Divendres 5 abril / 19 h / Les
Esmandies Casal de Barri (Rda.
O'Donnell, 94. Mataró)
Documental "Mi Manzanica" i del
curtmetratge "Jotas de Barro" sobre la guerra civil espanyola.

Iludo, + que jocs
Dissabte 6 abril / De 10.30 a
20.30 h / CC Pla d'en Boet (c.
Juan Sebastián el Cano, 6. Mataró)
5a edició de la jornada de jocs de
taula moderns i de rol, amb ludoteca, demostracions, i més activitats.

XERRADES I LLIBRES//

Parlem de Sardanes XXV: 'Dues
grans tenores'
Dimarts 9 abril / 19 h / Les
Esmandies Casal de Barri (Rda.
O'Donnell, 94. Mataró)
Xerrada a càrrec dels compositors i
tenores, Enric Ortí i Isaac Vilanova.

'La ciència en la història: moment a moment'
Dimarts 9 abril / 18 h / Col·legi
Aparelladors i Arquitectes Tècnics
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 6 €.
Cicle conferències de Josep Lladó,
químic i divulgador de la ciència.
2a sessió: "La ciència es posa en
marxa. De Copèrnic a Newton".

'El principi de tot'

Tècniques de gravat artístic

Divendres 5 abril / 19 h / Biblioteca
Antoni Comas (Mataró)
Presentació del llibre, recull de relats criminals molt mataronins que
inclou els tres relats guanyadors
del concurs Planeta Lletra.

Dimecres 10 abril / 19.30 h /
Ca l’Arenas Centre d'Art (C.
Argentona, 64. Mataró)
Conferència a càrrec d'Eduard
Huertos Barot, estudiós i creador
artístic.

Contes d'ahir i d'avui: Coeducar
a través dels contes

'Jo puc canviar-ho!'

Dissabte 6 abril / 11 h / Biblioteca
Municipal Joan Fontcuberta i Gel
(c. Gran, 3-5. Argentona)
Tertúlia-Cafè dirigida a pares i mares amb infants de 0-12 anys, a
càrrec de CoeducAcció.

Dijous 11 abril / 17 h / Ateneu
Fundació Iluro (La Riera, 92.
Mataró)
Presentació d'aquest projecte educatiu, on participen un total de 10
grups d’alumnes de 4t d’ESO de
l’Escola GEM.

'Armats de Mataró 1705 – 2017'

'Les Cambres: eines de país'

Dissabte 6 abril / 18 h / Capella del
Dolors - Basílica de Santa Maria
de Mataró
Presentació del llibre, recull històric de l'Entitat, d'Héctor López.

Dijous 11 abril / 17 h / Sala d'Actes Fundació Iluro (c. Sta. Teresa,
61. Mataró)
Conferència. Organitza: Assemblea
Nacional Catalana – Mataró.
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FESTA /
Festa de la primavera
Pati de l'Escorxador (Mataró)
Dissabte 6 abril: inflables, jocs
gegants i tallers infantils (10.3016.30 h). 12.30 h, Vermut Swing.
18 h, concert Xics'n'Roll, xocolatada i màgia. Diumenge 7 abril:
12 h, Diada Castellera Capgrossos.

'Gegants immortals'
Dijous 11 abril / 19 h / Can Boet (C.
Francesc Layret, 75 Mataró)
Conferència a càrrec de Pablo
Martínez Rodríguez.

Terri i l’art
Dijous 11 abril/ 19 h / Can Palauet
(c. d'en Palau, 32. Mataró)
Taula rodona moderada per Manuel
Guerrero, comissari de la l’exposició
"El Mataró d’en Terri (1918-2000)".

FESTES I FIRES //
Setmana Santa a Mataró
Dissabte 6 abril / 17.30 h / Casa
de la Germandat (Avda. Perú
, 13): Trasllat de Jesús Captiu i
Nostra Senyora dels Dolors. 19 h
/ Des de Casa de la Hermandad
(c. Rosselló, 12): Trasllat de Jesús
Nazareno i Nuestra Señora de la
Esperanza.
Diumenge 7 abril / 17.30 h / Casa
de la Germandat (Passatge Miró,
Mataró): Processó de la Coronació
de la Verge de la Soledat.

ATENCIÓ CIUTADANA
Telèfon d’Atenció
Ciutadana
Des de fora de Mataró
807 117 010
De dl. a dv. de 8 a 19 h
Preu segons operador

RUTES I VISITES //
Caminada Ermita de Sant Simó
Dissabte 6 abril / 9.30 h / Sortida:
Plaça Canyamars (Mataró)
Caminada adreçada a adults i gent
gran, amb motiu del dia mundial
de l'activitat física. Organitza: CAP
Ronda Cerdanya.

Oficines d’atenció ciutadana

Ruta Puig i Cadafalch. Mataró
- Argentona

> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47

Dissabte 6 abril / 10 h / Des de
l'Ajuntament de Mataró / Preu:
10,30 € / +65 anys i de 8 a 16:
7,70 € / gratuït fins a 7 anys.
Visita guiada a diversos edificis
modernistes de l’arquitecte Josep
Puig i Cadafalch.

TALLERS I CURSOS //
BiblioLab: 'Taller de robòtica
amb Lego'
Divendres 5 abril / 18 h / Biblioteca
Pompeu Fabra (Mataró)
Taller per a joves de 12 a 16 anys,
a càrrec de Tecnocampus.

Dibuix del natural amb model
Serra la Vella
Diumenge 7 abril / 13 h / Plaça
de la Peixateria (Mataró)
Com marca la tradició, serrem la
quarta pota de la Vella Quaresma.

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00

Dilluns 8 març / D'11 a 13 h / Escola
Belles Arts Pedrera (Camí Fondo,
4. Mataró) / Informació i inscripcions: 685 975 120.
Taller, cada 2n dilluns de mes.

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

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

Cerdanyola Pg. de Ramon

>

Molins C. de Nicolau

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

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

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

EMERGÈNCIES 112

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

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

/ Tel. 93 758 24 99
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'Ah, l'art? Ah, l'art!'

VISITA GUIADA /

Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Fins al 19 de maig.
Exposició col·lectiva, a cura de
Clàudia Rius.

'L'obsessió creativa'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Fins al 30 de juny. Visita
guiada: diumenge 7 d'abril, a
les 12 h.
Obres de l'artista Francesc
Subarroca (Barcelona, 1932), que
formen part de la Col·lecció Bassat.

'Fils
comuns
Threads)'

(Common

C. C. Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar). Inauguració: divendres 5 d'abril a les 20 h.
Exposició de puntes contemporànies.

Biblioteca Pública Antoni
Comas (C. Prat de la Riba, 110.
Mataró) / Fins al 6 d'abril:
• 'Dones i tecnologia'.
Del 8 al 30 d'abril:
• 'Super women, Super Inventors'.

'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. Visita
guiada: dissabte 6 abril a les 18 h.
Centenari del naixement de Lluís
Terricabres, artista.

Punts de llibre
Casal Nova Aliança (C. Bonaire,
25. Mataró) / Fins al 28 d'abril.
Col·lectiva de diferents tècniques
pictòriques. Organitza: Associació
Sant Lluc per l'Art.

Fundació Palau (C. Riera, 54.

Gaia: arrels
CC Espai Gatassa (C. Josep
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró)
/ Fins al 25 d'abril.
Collage, gofrats, densitat, textures, cosits i relleus, d'Olga Serral.

'Mataró Viu l'Esport 2018'
Foto-Cine UEC (c. Nou, 29. Mataró)
/ Fins al 22 d’abril. De dl. a dv. de
19 a 21 h.
Fotografies participants al concurs
d'Instagram #mataroesport2018.

'Entre tuaregs'
Fundació Hospital (c. Sant Pelegrí,
3. 2a planta. Mataró) / Fins al 2
de maig.
Fotografies de Manuel Contreras.

'Dones'
Espai Capgròs (c. St. Benet, 1618. Mataró) / Fins al l'1 de maig
Mostra col·lectiva d’artistes mataronines i maresmenques.

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

Marina Codony i Laura Delgado

'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.

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

'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.
'La defensa de la costa del

Maresme (1936-1939)'

Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 29 d'abril.
Exposició de dibuixos.

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

'El lloc decisiu'

Flashback. Leopoldo Pomés

La Destil·leria (Camí Ral, 282.
Mataró) / Fins al 9 de maig.
Fotografia contemporània, de
Pierre Radisic.

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

Fins al 6 d'abril:
• Desena Mostra 'Eureka!'.

Museu Marès de la Punta (c.
Església, 41. Arenys de Mar) /
Fins al 22 de desembre.
En commemoració dels 80 anys
del final de la Guerra Civil.
Per a enviar informació:
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.
www.totmataro.cat/exposicions
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Gent gran
ACTIVITATS //
'Els drets de les persones
consumidores'
Dimecres 10 abril / 16:30 h / Casal
Municipal de la Gent Gran d'Oriol
Batista (Mataró)
Xerrada a càrrec de F. Xavier
Sánchez, especialista en dret del
consum. 17è Cicle d'Activitats
Formatives per a Gent Gran.

FRANQUISME: "El final de la
dictadura franquista a la dècada dels 70: l'oposició democràtica surt al carrer"
Dimecres 10 abril / 18 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Conferència de José Manuel Rúa i
Fernández (Historiador. Professor
d'Història de la UB). Aules Sènior
de Mataró d'Extensió Universitària.

CASALS //
Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: 24 d'abril, Temple
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de la Sagrada Familia (54 €). 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.

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

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

UDP. Casal de Gent Gran
Les Santes-Escorxador. C.
Floridablanca, 118. Mataró. Telf:
93.790.36.72.
• Excursions: Dimecres 3 d'abril,
Gran Cargolada a Balaguer. Del 3
al 8 de maig, sortida de 6 dies a la
Festa de Moros i Cristians a Alcoi.
• Activitats: taitxí (dl.-dc. 10-11 h).
Patchwork, ganxet i mitja (dl 1618 h). Relaxació (dt. i dv. tarda).
Mandales (dt. 16-19 h). Informàtica
(dt. i dv. matí). Taller de memòria
(dc. 10-11.30 h). Ball en línia (dc. tarda). Anglès (dj. 10.30 h). Playback
(dj. 10h). El Quinze (dj. 16.30h). •
Melé de petanca (dl. 9.15-12.30 h). •
Jocs (cada tarda): Petanca, rummicub, cartes i dòmino. • Sopar-Ball,
penúltim dissabte de mes.

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

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

www.onacustica.net
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•

93 799 98 92
• Rda. Prim 67, Mataró

Carrer Balmes 412, BCN
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REPORTATGE
Text: Cugat Comas

A Mataró
es diu així
Repassem localismes,
vocabulari i expressions
pròpies de la ciutat

A

Mataró tenim mataronismes. És la
manera d'entendre els localismes,
les particularitats del llenguatge
pròpies de com es parla el català
a la capital del Maresme. Una realitat evident
i, a la vegada, minvant pel desús d'alguns dels
mots o expressions propis. L'enumeració i definició dels localismes que trobareu en aquest
reportatge –elaborat amb la col·laboració de la
lingüista Gemma Martínez– no té voluntat acadèmica, sinó que només pretén ser un recull del
lèxic propi de la ciutat perquè els mataronins
el coneguin i, si se'l senten seu, el mantinguin.

Argintona:

Pronunciació col·loquial i
incorrecta per referir-se a la població veïna, molt
estesa i fins i tot autoparodiada
a la mateixa vila.

Bac:

És una pasta
d’aprofitament que les
pastisseries o fleques elaboren fornejant una massa
feta amb les "sobres toves"
del dia abans.

Barram: Segons el diccionari és una manera

de referir-se a “les mandíbules o barres de l’home
o l’animal” o fins i tot un sinònim de "prostituta". A
Mataró és com s'anomena el repic especial de les
campanes en la vigília de la diada de Les Santes o
amb motiu de la visita pastoral del bisbe.
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Barri

: La
tanca exterior, generalment metàllica, que delimita
una casa, bloc o
finca de la resta
de via pública.
Pot ser baixa o
tancar completament com una
porta amb barrots abans de la porta.

Bassiot:

Sinònim de "bassal". Acumulació
d’aigua estancada generada normalment per la pluja
que empitjora l’estat d’un carrer.

Brossa: Denominació pròpia del conjunt d'es-

combraries i residus domèstics que es llencen al
contenidor. El qui la recull és el brossaire.

Dibolir:

Abolir o fer desaparèixer. Deixar
sense efecte. Quelcom sense esperit o sense sense
simpatia.

Dormida

: Nom propi que rep el ritual de
Les Santes que consisteix en la concatenació dels
balls de les figures i comparses i que acaba amb els
Gegants ajaient-se per poder entrar per la porta de
l'Ajuntament.

Enxerinar: Pentinar cap amunt un ser-

rell o elevar, alçar o dreçar la posició d'alguna cosa.
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Esclòvia: La closca de, sobretot, els fruits

secs; és a dir, allò de què es prescindeix per ingerir-los.

Estantís: Estantissa és una cosa poc clara,
no ben definida, sigui en sentit material o simbòlic:
ser d'un color estantís, tenir un caràcter estantís.

Extura:

La mida o forma d'una cosa, segurament derivat de la "hechura" del castellà.

Globet

:
Manera autòctona d'anomenar el
xuixo, dolç molt
popular a Girona i
bona part del país.
El nom de globet és
un derivat del cognom Loubet, molt
estès a França. Es relaciona aquest mot amb l'introductor a Catalunya
d'aquesta pasta o bé amb Émile Loubet, president
francès de finals del segle XIX.

Júlit: Paraula que s'utilitzava quan els infants

jugaven a corda per indicar que calia donar corda
molt més de pressa.

Marc: Pronunciació típica de la paraula "mar",

sobretot quan algú va a banyar-s'hi. "Anar a marc"
era la manera més estesa de dir "anar a la platja".
També la trobem en l'expressió "a baix a marc" (per
indicar localització).

Mots com "toris",
"júlit" o "parvent"
fan referència a
accions pròpies de
la infantesa
Mitjaporta: Element de fusta horitzontal

que es posava a les cases situades en carrers per
on sovint baixava l'aigua després d'un aiguat per
evitar que s'inundessin les cases de planta baixa.
Als carrers perpendiculars a la costa encara se'n
troben, amb les seves guies de ferro.

Momerota: Nom propi de l'entremès mei-

tat bou meitat mula que el Costumari Català recull
que havia existit a Canet i Mataró i que la ciutat va
recuperar el 1979. Figura mítica de l'expressió popular que s'associava a quelcom molest o amenaçador.

Nyèbit:

Tipus de
botó que funciona a pressió i que en alguns llocs
s'anomena clec o fermall.
"Amb aquest significat, la
paraula no es troba recollida als diccionaris, que la
relacionen com a sinònim
de perdulari".

Daniel Ferrer

Les Santes també han originat localismes com Barram, Dormida o Santero

Tot Repor Mataronismes bo.indd 3

03/04/2019 17:26

Parvent: En els jocs infantils, "parvent" és
una paraula màgica utilitzada per qui està en una
situació compromesa per aturar el joc momentàniament. En alguns casos ha evolucionat a "barbent".

Penca

: Manera de referir-se a l'atzavara per
la naturalesa de les seves fulles.

Pet d'ones:

Quan hom es banya al mar,
"ser a pet d'ones" és estar-se allà on literalment espeteguen les ones, és a dir, a primera línia.

Ple:

Adverbi equivalent a "molt". Per exemple:
a "aquest examen m'ha anat ple bé" o "s'havien fet
ple amics".

Rerescules: Recular o anar endarrere,
sobretot aplicat als jocs infantils en ser un moviment poc natural o forçat. També es pot dir "anar
de reculons".

Salamaia:

Manera d'anomenar un joc
molt similar al de fet i amagar, un autèntic clàssic
dels jocs infantils.

Santero: Adjectiu de creació moderna per
fer referència a tot el que està relacionat amb la
Festa Major de Les Santes.

Senyors i senyores: Galetes dures

i dolces típiques del Diumenge
de Rams, que recordaven formes dels antics improperis, que
eren objectes que apareixien
al martiri de Jesús. En algunes
localitats se'ls anomena "currutacos".

Soio:

Es diu que algú o quelcom és soio quan
no té esperit, és avorrit, sense conversa, sense gràcia ni atractiu.

Tobago:

Nom donat a les postres que en
altres zones es coneix com "valencianet" i consisteixen en gelat de vainilla, suc de taronja i rom o vodka.

Toris: "Fer Toris"

és la manera pròpia de
Mataró de referir-se a
faltar a classe o fer
campana.
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Esberginies?
Afegir el prefix "es-" a diferents elements
comuns com eines, parts d'una casa o
aliments també és característic. En el cas
dels elements gastronòmics, seria una
adaptació del "l'al-" castellà que singularitza aliments de procedència de l'època
musulmana.
Així trobem molt estès les següents maneres de referir-se a:
Estenalles: Eina metàl·lica per a la manipulació i tall.
Estisores: Tisores, utensili dissenyat per
al tall de tot tipus de superfícies.
Esglaó: Graó, cadascun dels nivells que
composen una escala.
Esberginia: L'albergínia com a verdura de
temporada molt polivalent.
Escarxofes: Carxofa, fruita menjable pròpia dels mesos de fred.
Estirabecs: Tirabec, Varietat del pèsol
molt popular al Maresme.

Trenc

: Tren. Pronunciació típica d'aquest
mitjà de transport amb més de cent anys d'història
a la nostra localitat.

Xafardera:

Finestral situat en algunes
cases senyorials a través del qual des de dins de les
cases es pot veure –i xafardejar– la proximitat del
portal però que és opac des de la banda del carrer.

Xup:

El xup és el dipòsit propi dels safareigs
de moltes cases, que tenien abastiment d'aigua i pou
propis. En molts casos eren
decorats artísticament i són
el fons de nombrosos patis
de les cases de cós característiques del Maresme. Prové
de l'àrab "Aljúbb" que vol dir
dipòsit d'aigua.

Xíndria:

Escriure xíndria amb x inicial i
pronunciar-la de forma sonora (tx) és una de les
característiques del lèxic local que més sobten als
de fora de Mataró.
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El cas dels topònims populars
Completen el vocabulari propi de Mataró alguns noms propis de zones o indrets de la ciutat, que en molts
casos hereten la denominació d'antics negocis o indústries que s'hi ubicaven i que encara avui, per a molts
mataronins, prevalen en l'ús a les denominacions vigents al nomenclàtor.

El Canaletes

Cantonada de la Riera i Santa Anna, pel nom que
tenia el bar que s'hi ubicava.

El xurrero

A la cantonada La Riera amb Carrer d'Argentona,
on hi havia la xurreria Tur, molt popular.

Els corrals

Encara ara hi ha el quiosc Ortega, punt de trobada
i d'orientació habitual.

El pagès: Esplanada o descampat del que
actualment es coneix com el Triangle de Molins.

Carrer de les Rates:

Nom popular del carrer Jordi Joan, ja que les rates hi apareixien com a anticipació que el carrer baixaria.

Indret situat al costat del primer escorxador, entre
els carrers Sant Pelegrí i Pascual Madoz. És on vivia en la seva infantesa Peret, el Rei de la Rumba.

Zona de bany propera a l'Estació
que va desaparèixer amb la construcció del Port.

Can Tuñí

El carrer vermell: Nom que ha-

Nom de l'actual parc de Cerdanyola. El nom prové
de la fàbrica que ocupava l'espai. Gràcies a la lluita
dels veïns, no s'hi va edificar.

L'Ortega

Al passeig de Rocafonda amb l'avinguda Amèrica.

Expressions o frases
fetes de Mataró

La carga:

via rebut el carrer d'Altafulla pel to vermellós del
seu terra abans que s'asfaltés.

El rengle: antiga zona agrícola ubicada
entre la carretera de Barcelona i la platja. Actualment
és un polígon industrial que rep el mateix nom.

"Ser l'ànima d'en rosegacebes" (o semblar).
"Pagar censos a can Liru"

Per completar aquest diccionari mataroní, cal esmentar també algunes expressions i frases fetes
pròpies de la ciutat.

"Semblar de can Pompeiu Serra"
"Treballar per can Pascual"

"Ser un desfet de temps"
"A reclamar a can Taps"
"L'ase d'en Mora, que de tot el que veu
s'enamora"

"Si voleu merda, envieu-hi escarabats"

"Fer d'un pet set esquerdes"

"Què hi entén el gat, de fer culleres?"

"Fot-m'ho aquí que no tinc butxaques"

"No despenjar-ne de més alts"

"Haver passat la dona dels raves"

"Fotre-ho en marc"

"Semblar la reina de les cols"

"Ser de "santsussí"

Tot Repor Mataronismes bo.indd 5
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Publireportatge

Troba el vestit que millor
s'adapta a la teva figura
MS Mode, la botiga per a 'curvis' del Mataró Parc aconsella el tipus de vestit
-ajustat, de tal recte, evasé, creuat o tall en A– més adient i personal per brillar
Vestit ajustat
Els vestits ajustats representen ser conscient del teu
cos, el que significa què és una peça que s'ajusta a
les teves corbes femenines. Femenina, sexy, però
sobretot, amb un munt de classe!
Vestit tall recte
Amb el vestit de tall recte, seràs el focus de les mirades en una festa, però també estaràs perfecta per
a un festival o una nit fora.
El vestit evasé
Tens una figura tipus rellotge de sorra, rectangle,
triangle o triangle invertit? Posa un vestit evasé a
la teva llista de desitjos. Perquè aquest vestit d'allò

1P Publi MS Mode amb C9.indd 1

més afavoridor està a la llista dels "imprescindibles"

Vestit creuat
Elegant però també molt clàssic! El vestit creuat està
generalment fet d'un material elàstic i, per tant, és
molt còmode. Com el vestit creuat envolta la teva
cintura, pots decidir com vols estar de sexy ajustant
l'escot en V.
Vestit tall en A
No importa el tipus de figura que tinguis, un vestit
amb tall en A sempre t'escaurà bé! El vestit amb
tall en A és tot un clàssic dels vells temps que ja es
coneix des de fa segles. Elegant, sofisticat i súper
fàcil de portar.
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LA MILLOR TÉ MOLTA MARXA
La marxadora Raquel Gonzàlez rep el guardó de millor esportista
de Mataró del 2018 en la "Nit de l'Esport 2019"
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MINUT ZERO

Opinió

Josep Gomà
redactor "el tot esport"

La poc valorada tasca dels cuers
L'esport dels modestos és ben diferent del que es veu a la "tele"
El diumenge passat, no cal citar
l'esport ni el nom, un equip de la
zona de ponent de Catalunya, va
travessar bona part del nostre país,
fent un bon grapat de quilòmetres,
per anar a jugar un partit al costat
del mar. Molts anys enrere això
d'anar vora el mar els hauria fet més
il·lusió, perquè no el veien massa
sovint els de terra endins, però ara
ja no hi és aquesta il·lusió. Alguns
dels de l'equip, que són pares, tenien obligacions familiars, altres
estudien i tenien exàmens, i es van
desplaçar amb un jugador menys
d'aquells amb què es pot començar
el partit.
Però van desplaçar-se. Pel camí
van fer un pot per pagar les autopistes, que ja se sap que aquí a casa
nostra no són poca cosa, i el club no
pot subvencionar els desplaçaments
llargs. Amb ells anava el delegat, un
dels membres sacrificats de la junta,
que també li tocarà fer d'entrenador
perquè el titular, avui ha anat amb
l'equip femení... que també tenen
dret a tenir-ne algun dia.

El Personatge

Van arribar, van jugar, evidentment van perdre... i possiblement
el mar ni el van veure. Perquè van
anar directe al pavelló i després, en
acabar, ràpid cap a casa.
Durant la vintena de partits que
han disputat aquesta temporada
n'han guanyat dos. Possiblement
pensen que n'hi ha que estan pitjor,
perquè per sota seu n'hi havia un
que només n'havia guanyat un. El
seu equip era el penúltim classificat
del seu grup i lluitava amb l'altre per
evitar el simbòlic "fanalet vermell".
Perquè no lluiten per evitar el descens, ja que la seva és la categoria
més baixa de totes.
Però si s'haguessin quedat dormint a casa, o asseguts al sofà, els
nois de l'altre equip no haurien pogut jugar... i no haurien pogut guanyar de golejada.
Són aquells que quan acaben un
partit, i mentre es prenen unes
birres, perquè encara que hagin
perdut això no ho perdonen, diuen:
"Que bonic que és això de fer esport... Si guanyes, ja deu ser l'òstia!".

Raquel Gonzàlez

atleta del FC BARCELONA

Agenda
CASA

WATERPOLO Div . Honor Fem.

LA SIRENA CNM - SANT ANDREU
Dissabte 6 | 12:45 h |Complex Joan Serra

HANDBOL 1a Estatal Mas.
JH MATARÓ - OAR GRÀCIA

Dissabte 6 | 18 h | Pav. Teresa M. Roca

BÀSQUET Lliga femenina 2
ADVISORIA BOET- CORTEGADA

Dissabte 6 | 19 h |Pavello Eusebi Millan

HOQUEI PATINS OK Lliga Plata
CH MATARÓ -LLEIDA ALPICAT

Dissabte 6 | 19 h | Pav. Jaume Parera

FUTBOL SALA 2a Divisió B
FUTSAL ALIANÇA- CANET

Dissabte 6 | 20:00 h | Pav. Teresa M. Roca

HOQUEI PATINS Nac. Cat. Fem.
CH MATARÓ -PALAU PLEG. B

Dissabte 6 | 20:45 h | Pav. Jaume Parera

HOCKEY HERBA 1a Catalana
ILURO HC - FC BARCELONA
Diumenge 7 | 9:30 h |Mpal. Hockey

FUTBOL 3a Catalana
MOLINOS- LLOREDA

Diumenge 7 | 12 h | Vista Alegre Molins

MATARONESA- CERDANYOLA

Diumenge 7 | 12:30 h | Mpal.Camí del Mig

CIRERA- ARENYS MAR

Diumenge 7 | 17 h | Mpal.Camí del Mig

FUTBOL 1a Catalana Fem.
CE MATARÓ - PALAUTORDERA

Diumenge 7 | 16:30 h | Mapl. Centenari

BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
UE MATARÓ C.PONCE - GEIEG

Diumenge 7 | 16 h |P alau Josep Mora

BÀSQUET Lliga EBA
UE MATARÓ - AE BOET MATARÓ
Diumenge 7 | 18 h | Palau Josep Mora

WATERPOLO Div . Honor Mas.

QUADIS CNM - CN BARCELONA
Dimarts 9 | 17:30 h | Complex Joan Serra

Staffel

tot

Esport

Suplement col·leccionable
d'informació esportiva
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Fax: 937 554 106
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Parlem amb la millor esportista
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Raquel Gonzàlez millor esportista de Mataró
de l'any 2018

Divendres es va celebrar la "Nit
de l'Esport 2019”, que era la 64a
edició d'aquesta festa de l'esport
local i que per 8è any consecutiu
va tenir com a seu el Teatre
Monumental
Aquest any el guardó de millor esportista de la ciutat ha estat per a l’atleta
Raquel Gonzàlez, que obté el seu primer guardó absolut i succeeix com a
millor esportista local a la waterpolista
Marta Bach. Els seus mèrits principals
són el títol de campiona d’Espanya de
marxa atlètica, el bronze al mundial
per equips amb la selecció espanyola i
la cinquena plaça al rànquing mundial
dels 5 km marxa.
La festa va començar amb un bonic
muntatge on es veia a Marta Bach, la
millor esportista de l'any 2017, realitzant accions de diferents esports lluint samarretes dels clubs de la ciutat.

La vetllada, conduïda per la periodista Helena Novellas i ajudada en el
repartiment de premis pel portaveu del
jurat Jordi Barrufet, va estar dedicada al
tema "Les dones i l'esport". Es va poder
veure un vídeo amb entrevistes a l'exjugadora de bàsquet Carme Famadas,
a Gàlia Dvorak, Berta Ferreras i a algunes joves esportistes. També es va
tributar homenatge a Pepita Sànchez,
la primera olímpica femenina que va
tenir la nostra ciutat a Munich 1972 en
l'especialitat de gimnàstica. Finalment
deu joves esportistes van llegir el decàleg per a la igualtat de gènere en el
món de l'esport.
Havia obert l’acte la regidora d’esports
Marisa Merchán i el va tancar l'alcalde
David Bote, que van ressaltar la bona
salut de l’esport de la nostra ciutat i
les possibilitats que té de cara al futur.

ELS PREMIATS INDIVIDUALS
Infantil femení (2004-05)
1.- Paula Garcia (bàsquet, FC
Barcelona)
2.- Berta Blanch (waterpolo, CN
Mataró)
3.- Etna Abella (gimnàstica artística,
CN Granollers)
4.- Citlali Pareja (ciclisme, Esport
Ciclista Mataró)
5.- Ivet Garcia (escalada, UEC Mataró)
Infantil masculí:
1.- Pol Martínez (natació, CN Mataró)
2.- Víctor Romero (handbol, BM
Granollers)
3.- Guillem Sierra / Aaron Zuñiga
(bàsquet, UE Mataró)
4.- Joan Sitjar (futbol sala, Futsal
Mataró)
Cadet femení:
1.- Aina Rabadan (atletisme, FC
Barcelona)
2.- Marina Martínez (atletisme, CA
Laietània)
3.- Joana Xicota (hoquei patins,
Cerdanyola)
4.- Berta Cambray (natació, CN
Mataró)
5.- Marta Montoro (taekwondo, CD
Tonbal)
Cadet masculí:
1.- Biel Tenias (atletisme, CA
Laietània)
2.- Imanol Martín (taekwondo, CD
Tonbal)
3.- Pol Daura (waterpolo, CN Mataró)
4.- Jordi Anfruns (patinatge, PA
Mataró)
5.- Jan Pons (taekwondo, Hwarang
Mataró)

Els cinc finalistes en categoria sènior femenina i masculina. | daniel ferrer
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Juvenil femení:
1.- Alba Bonamusa (waterpolo, CN
Mataró)
2.- Hannah Ruiz (atletisme, CA
Laietània)
3.- Inés Fanlo (hockey herba, RC Polo)
4.- Helena Torres (atletisme, CA
Laietània)
5.- Rosa Maria Buscà (atletisme, CA
Laietània)
Juvenil masculí:
1.- Roger Coma (natació, CN Mataró)
2.- Lluc Bertran (waterpolo, CN
Mataró)
3.- Eduardo Calle (handbol, FC
Barcelona)
4.- Oriol Juan (curses muntanya, UEC
Mataró)
5.- David Peña (futbol sala, Futsal
Mataró)
Sènior femení:
1.- Raquel Gonzàlez (atletisme, FC
Barcelona)
2.- Gàlia Dvorak (tennis taula, CN
Mataró)
3.- Marta Bach / Helena Lloret (waterpolo, CN Mataró)
4.- Berta Ferreras (natació artística,
CN Kallípolis)
5.- Rosó Buch / Núria Martínez (bàsquet, Uni Girona)
Sènior masculí:
1.- Xavier Blanco (pesca submarina,
SPAS Mataró)
2.- Guillem Pujol (natació, CN
Mataró)
3.- Albert Ramos (tennis, CT Mataró)
4.- Jan Giralt (natació, CN Mataró)
5.- Carles Aleñà (futbol, FC Barcelona)
Dels 8 guanyadors només dos repeteixen de l’any passat i a més en la
mateixa categoria: Biel Tenias i Alba
Bonamusa.

EQUIPS FINALISTES
Equips infantil
1.- Centre Natació Mataró femení
(waterpolo)
2.- CN Mataró masculí (natació)
3.- Unió Esportiva Mataró masculí
(bàsquet)
Equips cadets
1.- Club Hoquei Mataró femení
(hoquei patins)
2.- CN Mataró masculí (waterpolo)
3.- Futsal Mataró masculí (futbol sala)
Equips juvenils
1.- Futsal Mataró masculí (futbol sala)
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2.- CE Mataró Escola Futbol masculí
(futbol)
3.- UE Mataró masculí (bàsquet)
Equips sèniors
1.- CN Mataró femení (waterpolo)
2.- CN Mataró masculí (natació aigües obertes)
3.- AE Boet Mataró femení (bàsquet)

ALTRES PREMIS
Equips que han assolit l’ascens a categoria estatal
Equip femení de l’AE Boet Mataró que
va pujar a Lliga Femenina-2
Esport Escolar
Escola de primària amb més participació als Jocs Escolars en esports
individuals: GEM
Escola de primària amb més participació als Jocs Escolars en esports
d’equip: Sol Ixent
Escola amb més increment de participació: Germanes Bertomeu
Reconeixement a la trajectòria en
l’esport escolars: Josep Maria Larraz

(voleibol, Escola Freta)
Menció a la col·laboració en els Jocs
Escolars: Escola Cirera.
Premis a l'esport adaptat
Esportista més destacat: Ariel
Schrenck (natació)
Premi a la trajectòria: Diana Quadras
(vela adaptada)
Millor tècnic: Flora Khassanova (CN
Mataró, tennis taula)
Dirigent esportiu: Carmel Comerón,
durant molts anys president del
Centre Atlètic Laietània.
Àrbitre: Manuel Romero (futbol)
Tasca periodística "Memorial Josep
Gomà i Carol" a la revista Maresme
Esportiu
Promoció de l'esport: Torrot, patrocinador dels equips de natació del
Centre Natació Mataró
Altres reconeixements:
Als 73 participants als Special
Olympics
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HOQUEI PATINS

OK LLIGA Plata Mas
El grup capdavanter cada
cop més comprimit

La falta d'encert ofensiu condemna
el CH Mataró a Maçanet

20a jornada (30 de març)
Vilanova - Manlleu .................................2-4
Barça B - Taradell....................................2-2
Sant Feliu - Arenys de Munt .................1-1
Tordera - Palafrugell .............................. 2-1
Alpicat - Liceo B......................................6-3
Maçanet - CH MATARÓ .......................5-2
Vilafranca - Raspeig .............................. 4-2

Classificació

CH MATARÓ 38; Alpicat 37; Menlleu
36; Taradell 34; Vilanova 32; Palafrugell
31; Maçanet 28; Liceo B i Barça B 27;
Vilafranca i Tordera 26; Arenys de Munt
21; Raspeig 15; Sant Feliu 10 punts.

Partit pel liderat a Mataró

Després de la derrota, aquesta setmana
hi ha un partit clau al Jaume Parera, a
les 19h, ja que es rep a l'Alpicat, segon
classificat que s'ha posat a un punt i
equip més en forma de la segona volta,
amb sis victòries consecutives i en dinàmica clarament ascendent. En les dues
temporades anteriors l'equip lleidatà ha
perdut per 8-5 i 6-2, però segurament
aquest cop no ho posaran gens fàcil. A
la seva pista es va empatar 4-4.

LLIGA NAC. Cat.Fem.
Primer assalt de quarts
Play-oﬀ pel títol, quarts de final
Palau de Plegamans B - MATARÓ ...... 4-1
Sant Cugat - Sferic Terrassa ................ 7-0
Igualada - Vila-sana B .............................5-1
Vilanova B - Jonquerenc ........................1-3

L'últim tren passa pel Jaume
Parera aquest dissabte
Aquest dissabte a les 20:45h, després
del partit de l'OK Lliga Plata, l'equip
d'Albert Bou intentarà forçar el tercer
partit de la sèrie davant del que va
ser el seu botxí la temporada passada
a semifinals, el Palau B. Prèviament
s'havien guanyat els dos partits de la
fase regular, i les mataronines eren
favorites, però va saltar la sorpresa ja
que a semifinals van perdre dos partits
de forma consecutiva. A veure si aquest
cop, amb el suport del Front Mataroní i
tota l'afició, poden obtenir una victòria
que posi nerviós a un equip potent com
és el vallesà.
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Derrota, però segueixen líders. | d.f - arxiu

Quarta derrota en els set
partits de la segona volta, però
mantenen el lideratge
El CH Mataró no aconsegueix recuperar del tot les sensacions de la primera
meitat de temporada, en la que tot
anava de cara, i el passat dissabte va
caure a la pista del SHUM Maçanet,
en un partit en el que els de La Selva
van ser superiors. L'equip d'Albert
Larrea va tenir moltes dificultats en
atac, amb falta d'encert de cara a porteria. Altre cop van rebre el primer
gol molt d'hora, quan s'havia jugat
poc més d'un minut, però Cantero
va poder empatar en transformar un
penal. Tot i això, el Maçanet va fer el
segon abans del descans, marxant al
vestidor per davant en el marcador.

5
2

SHUM MAÇANET
CH MATARÓ

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

A la represa els locals van ser clarament superiors, fent el 3-1 a falta de
dotze minuts pel final, i després aprofitant que els mataronins s'havien abocat a l'atac per buscar l'empat, es van
posar 5-1 a falta de quatre per acabar.
El Mataró va enviar tres boles de forma
consecutiva al pal, i poc després Martos
va fer el 5-2 ja sense temps material per
la remuntada. Tocarà trencar la ratxa
a l'Alpicat per mantenir el lideratge
aquesta setmana.

El Palau B dóna el primer cop
4
1

PALAU PLEGAMANS B
CH MATARÓ

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

El primer classificat de la fase
regular es confirma com a
favorit per passar a semifinals
El CH Mataró s'ha emparellat amb el
favorit per emportar-se el títol, el Palau
de Plegamans B, i en el primer partit de
la sèrie no va poder donar la sorpresa a
la pista vallesana. L'equip d'Albert Bou
sí que va sorprendre momentàniament,

ja que Milla va marcar per posar el 0-1
al marcador amb el que s'arribava al
descans.
Però la segona meitat va ser tota
una altra història, les locals van dominar clarament, i el Mataró es va
anar desinflant a mida que anaven
encaixant gols i finalment va acabar
caient per 4-1.
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VARIS

Dos grans partits de waterpolo
en pocs dies

Yáñez, en bona forma. | d.ferrer - arxiu

La Sirena rep el Sant Andreu i el
Quadis el CN Barcelona
El dissabte a les 12:45 hores La Sirena
CN Mataró rep el Club Natació Sant
Andreu en partit de l’avant-penúltima
jornada de la Divisió d’Honor. Té poca
transcendència perquè La Sirena no

pot pujar del tercer lloc que ocupa,
però serà una mostra del què pot passar a “semis”.
El Sant Andreu ha guanyat els sis
últims enfrontaments directes. A la
primera volta a Sant Andreu per 6-3 i
en l’última visita a Mataró en les semifinals de la temporada passada per 6-7.
El dimarts dia 9 a les 17:30 hores,
en partit també de l’avant-penúltima
jornada, el Quadis CN Mataró, 4t classificat, rep el Club Natació Barcelona,
que és 3r. Si el Quadis empata assegura
el 5è lloc i plaça europea, i si guanya
assegura el 4t lloc i el factor piscina
en els quarts de final del “play-oﬀ”.
A la primera volta van guanyar els
"cenebistes" per 7-5 i la temporada
van guanyar per 4-5 a Mataró en el
“play-oﬀ”.

El CV Mataró Caliu cau dignament
a semifinals davant el campió

Més coses...
HOCKEY HERBA.
Segona victòria seguida
fora de casa de l’Iluro HC
L’equip de l’Iluro HC va aconseguir la
segona victòria seguida fora de casa en
la 1a Catalana masculina. Va guanyar
per 3-4 al camp del Castelldefells, amb
gol de penal córner de Nelson Garcia
amb el temps acabat i agafa aire en la
lluita per salvar la categoria.
La classificació de la fase de descens, a
falta de tres jornades, està així: Rimas
29, Atlètic Terrassa 23, Castelldefels 17,
EHC i FC Barcelona 14, Línia 22 HC 11,
ILURO HC 10, Pedralbes 5.
El diumenge a les 9:30 rep el FC Barcelona al camp Municipal d’Hockey de
Mataró, en un partit molt important per
evitar un dels dos llocs de descens.

TENNIS TAULA.
Derrota intranscendent
del Quadis davant l'Olot
El passat dissabte l’equip del Quadis
CNM, ja classificat per a la fase d’ascens
a la Superdivisió Estatal, va perdre a
casa davant l’Olot per 1 a 5 en matx
intranscendent per als mataronins,
però vital per als garrotxins que amb el
triomf asseguraven també la presència
a les fases. L’únic punt local el va obtenir Arnau Pons. Van completar l’equip
Peral i Ramos.

. Gàlia Dvorak a l’Open
de Qatar
La mataronina Gàlia Dvorak va competir
a l’Open de Qatar. On va arribar més
endavant va ser en dobles mixtos caient
a 1/8 de final, amb Alvaro Robles.

TENNIS. Albert Ramos fa
un gran paper a Miami
El Sant Just ja va guanyar a Mataró. | arxiu

L’equip mataroní, com ja es
preveia, es queda sense ascens
El passat cap de setmana es va disputar
a Lleida la fase final del campionat de
1a Catalana amb les places d’ascens
a 1a Estatal en joc, que van ser per el
Sant Just i el CECELL Lleida.
El CV Mataró Caliu, pel seu quart
lloc, li va tocar l’equip més fort, el Sant
Just, que acabaria sent el campió. Va
plantar cara arribant als finals de cada
parcial amb un marcador ajustat, i,
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CV SANT JUST
CV MATARÓ CALIU

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

El tennista mataroní Albert Ramos (n.
83 del rànquing), sembla que recupera
la millor forma. Al torneig ATP-1000
de Miami va guanyar el romanès Copil
(n.70) en 2 sets, el francès Pouille (n.30)
en 3 sets, abans de caure en tercera
ronda davant John Isner (n.9 del món)
per 5-7, 6-7. I ja es va acostant l’Open de
Barcelona...

PARCIALS : 25-20, 25-21, 22-25, 25-19

fins-i-tot, va poder guanyar un set.
Amb el 2 a 1 al marcador l’esperança seguia viva però en el quart set
les forces de les mataronines es van
anar acabant.

03/04/2019 17:21
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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

ANTIHIELO
ANTIDESLIZANTE C3

6,90

Por sólo

2P GRESS ARGENTONA 1863.indd 2

€/m2

s
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o h o S to
ne

PAVIMENTO
INTERIOR / EXTERIOR
31,6x31,6cm

Mod. C
a s ti ll

OFERTA!

Mod. C
a s ti ll a
Te ja

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

También disponemos
de peldaños y rodapiés

3/4/19 9:47

PREPÁRATE YA
PARA ESTE VERANO

OFERTA!

CÉSPED ARTIFICIAL

4 colores.
10 años de garantia.
Altura 32mm.
Densidad 18900

12,90

OFERTA!

Por sólo

€/m2

PIEDRAS DE JARDÍN

OFERTA!

2,25

€/saco

BARBACOAS

Mod. Performance 580

Mod. Gama 04

Medidas:
149,35 x 71,12 x 135,13cm

Medidas:
230 x 124 x 61cm

Por sólo

Por sólo

Barbacoa Char Broil para LEÑA y
CARBÓN, con bandeja porta carbón,
alas laterales y 2 rejillas antiadherentes y ajustables en altura.

Barbacoa de obra para LEÑA
y CARBÓN. Incluye parrilla y
cajón recoge ceniza. Con 3
niveles colocación parrilla.

175 326
€

2P GRESS ARGENTONA 1863.indd 3

OFERTAS VÁLIDAS HASTA EL 30 DE ABRIL

Desde

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

Piedras decorativas para jardín, saco 20 Kg

€
3/4/19 9:47

Sèniors
La intel·ligència artificial
La intel·ligència artificial (IA) té molt
a veure amb el big data, l'emmagatzematge massiu de dades. Per poder
donar a conèixer, amb una senzilla
explicació, el seu funcionament, es
podria fer servir com un exemple,
els tractaments sanitaris possibles
emprats en el camp de la salut.
Si a una persona, home o dona,
d'una certa edat, se li detecten uns
símptomes que afecten negativament a la seva salut, l'anàlisi d'una
gran quantitat de dades que tenen
en compte els símptomes observats, poden ajudar a diagnosticar
un possible tipus de malaltia, que
s'ha donat en la majoria de casos
semblants.
Mitjançant l'anàlisi de dades
procedents del big data del món
sanitari, degudament tractades informàticament per ordinadors, es
generen algoritmes aplicant tècniques de la IA, que poden ser utilitzats de forma massiva, la qual cosa
ens podria portar a afirmar que són
les màquines les qui estableixen
diagnòstics majoritàriament acceptats, qüestió que més o menys
tard s'acabarà imposant.
Aquests diagnòstics poden suposar un gran ajut per establir tractaments sanitaris i segurament amb
el pas dels temps acabaran essent
prioritaris, però en cap cas, no haurien de fer oblidar els serveis mèdics, la capacitat humana de fer
servir raonaments basats en el pensament crític i la intuïció. Caldria
però, tenir sempre en compte, estimar la IA com un producte de la
intel·ligència humana que és qui la
construeix o com una aproximació
a la veritat, sempre relativa donat
que l'absoluta no està a l'abast dels
éssers humans.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293
Obertes tot l'any de 9 a 22h
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33
937 903 104
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025
LA RIERA 10 La Riera, 10
937 901 058
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62
937 984 300
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
R. SUBIRATS Blay Parera, 35
937 96 1721
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16
937 902 024
VISTA ALEGRE C. Almeria, 77
937 985 008

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

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

Apunts
psicològics
Generació Z o Mil·lènials
Els edificis de les escoles com el
professorat són del segle passat.
Però tot l'alumnat de l'escola
obligatòria és del segle XXI (2000
-2019). Pertany al món digitalitzat:
nadius digitals. Venen embolcallats. L'ambient hi arrossega. El
seu llenguatge és digital. Per a
aquests infants, adolescents, joves, emprar la nova tecnologia és
tan natural com respirar. A més,
abans que la teoria o els llibres,
hi ha la pràctica.
Hi ha estudis d'investigació sobre una altra generació: Tant a
Barcelona (Marta Granés) com
EUA (Marc Prensky). Uns l'anomenen Generació Z. Als altres "millènials". D'altres, generació Net
(Red), o generació digital, o bé
digitals immigrants. El terme és
indiferent, però una generació
que s'ha d'orientar. EUA parteixen del 1975. Barcelona del 1990.
Són aquestes generacions que han
de portar endavant el nou model
social, en una cultura totalment
plural, tecnificada i globalitzada. Hi ha el gran fet de passar de
l'economia de mercat (economia
en funció de les persones) a la
societat de mercat (les persones
en funció de l'economia): On tot
es valora econòmicament, inclús
els valors. Tot mercantilitzat. On
queda l'ètica? A més d'informació
per a formar-se, cal una escala
de valors. I hem de confiar-hi.
D'aquí sortiran i surten els futurs
dirigents de tot àmbit.
I les generacions nascudes
abans del 1990 o 1975? Adaptació
dins les possibilitats reals. I no
oblidar la Piràmide MASLOW.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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HANDBOL

Plata Estatal Fem.
A dalt tot està per decidir

Gran triomf davant el segon
classificat en el comiat a casa

25a jornada (16/17 març)

Amposta - Puig d'en Valls ............... 27-28
JH MATARÓ - Benidorm ................. 26-25
OAR Gràcia -Lleidatana ...................28-24
Elda- Sant Quirze ..............................24-20
S.Joan Despí- Dominicos .................. 22-17
Agustinos - La Roca ............................23-31
Sant Vicenç - Mislata......................... 16-23

Classificació

Sant Quirze 39, Benidorm i Elda 38;
Puig d'en Valls 33, JH MATARÓ 30, Sant
Joan Despí 27; La Roca 26; Dominicos i
Mislata 25; Sant Vicenç 23, Amposta 22;
Agustinos Alicante 11; OAR Gràcia 9,
Lleidatana 2. Els dos últims ja baixen.

Això s'acaba

Última jornada amb desplaçament a
Lleida a la pista del cuer (dissabte 19 h).

1a Estatal Masc.
Les fases estan atorgades
26a jornada (30/31 març)
OAR Gràcia - La Roca ........................ 25-35
S.Vicenç- Poblenou ............................25-25
S.Joan Despí- Sant Quirze ...............26-26
Granollers B - Sarrià ..........................25-30
Sesrovires - JH MATARÓ .................28-24
Salle Bonanova - S.Est.Palaut. ........ 28-26
Montcada - Sant Cugat .....................25-26
Esplugues - Palautordera ................. 31-27

Classificació

Sant Quirze i Sarrià 43, Sesrovires, JH
MATARÓ i La Roca 33; OAR Gràcia
29; Granollers B 26; Palautordera,
Esplugues i Sant Cugat 25; Montcada 21;
Sant Joan Despí i Poblenou 17; S. Est. de
Palautordera 16; Salle Bonanova 15, Sant
Vicenç 13.

Reben un històric

El dissabte a les 18 h el Joventut rep
l'OAR Gràcia tot un històric. A la 1a
volta es va perdre a Sabadell per 29-28 i
la temporada passada aquí per 21-25.

ALTRES RESULTATS

1a Cat. Fem. (Fase d'ascens): Llavaneres Caldes d'Estrac- Martorell 23-27;
Copa Fed. Fem: JHM B - Molins 20-19;
2a Cat. Mas: Cerdanyola - JHM B 21-22;
Llavaneres - Tortosa 30-27. Dissabte a
les 16 hores derbi maresmenc al Teresa
M. Roca; 3a Cat: Llavaneres Atlètic Pau Casals 27-29.
Lligues Catalanes de Base: Cadet Mas.
(sèrie A2): JHM - OAR Gràcia 31-27; Inf.
Fem (Sèrie A1): JHM - Sant Cugat 27-17.
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Fargas va tornar amb 9 gols. | d. ferrer

El Joventut certifica el cinquè
lloc final de la categoria de Plata
El partit va ser molt igualat amb alternatives en el marcador i al descans la
diferència era mínima a favor de les
mataronines.
A la represa l'equip visitant, que s'hi
jugava la presència a fases, va agafar
la iniciativa i es va mantenir quasi
sempre per davant fins el 21-23 del
minut 17. Però un parcial de 4 a 0 del
Joventut amb quatre gols de Sandra
Fargas, que reapareixia després de
lesió, va capgirar la situació. L'equip

26 JH MATARÓ SYNERGIE
25 BM BENIDORM
JOVENTUT SYNERGIE: Lídia Bentkib,
Noemí Pérez, Laia Argelich porteres;
Isabel Latorre (4), Clara Poo (4), Sandra
Fargas (9), Maria Murillo (2), Sara
Muniesa, Alisa Forné (3), Adriana Murillo
(3), Claudia Grajal (1), Berta Vives, Marina
Camacho i Dunia Haitami.
PARCIALS CADA 5': 2-1, 4-5, 8-6, 11-8, 1111, 13-12 descans; 15-13, 17-17, 20-22, 23-23,
26-24, 26-25

local, amb bona defensa, va aconseguir mantenir-se per davant fins al
final, amb l'equip visitant molt nerviós.

De moment s'escapa el tercer lloc
28 SESROVIRES
24 JOVENTUT MATARÓ
JH MATARÓ: Dani Torvisco i Bassory
Tandian porters; Pablo Vela (1), Manel
Núñez (5), Jaume Pujol (5), Oriol Prat
(1), Bernat Muñoz (5), Oriol Vaqué (1),
Berenguer Chiva, Bernat Bonamusa (1),
Jan Bonamusa (2), Dani Aguilera (2), Max
Ansón (1), Javi Martín.
PARCIALS CADA 5': 2-0, 3-2, 6-2, 9-7,
10-10, 13-11 descans; 15-13, 17-15, 20-17,
21-18, 25-19, 28-24

El Joventut va perdre el 3r lloc a la pista
d'un rival directe, subcampió la temporada passada. L'equip local va sortir molt
fort en defensa, amb una gran porteria,
i a l'equador de la primera part dominava per 7-2. Després de temps mort es
va ajustar la defensa i es van començar
a trobar forats en la defensa local i es
vacapgirar el marcador (9-10). Però en

Van caure en un feu complicat. | @chses1973

el tram final una mica de precipitació
va fer que els sesrovirencs marxessin al
vestidor dos gols amunt (13-11).
A la represa el Sanes ja no va perdre
la iniciativa i mitjan d'aquesta segona
part va recobrar un gran to defensiu i
de porteria, i va fer un parcial de 5 a 1,
que els va posar sis gols amunt (24-18)
quan faltaven 6 minuts, que ja van ser
força plàcids per als locals.
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Que tremoli el Josep Mora amb el derbi

Un derbi que s'esta convertint en tot un clàssic, al Mora i a l'Eusebi Millan. | d.ferrer - arxiu

Serà la novena vegada que
es troben les cares en la seva
història
Torna el derbi mataroní d’EBA que enfrontarà el Mataró Feimat i el Mataró

Lliga EBA (C)
El Mataró Feimat a l'alça
23a jornada (30 i 31 de març)
MATARÓ PARC BOET - Tarragona 68-91
Castellbisbal - Quart ........................63-80
Valls - Olivar ...................................... 75-103
Igualada - Esparreguera .................. 73-70
Salt - Cornellà .....................................61-82
Calvià - Salou.......................................74-63
MATARÓ FEIMAT - Tarragona.........85-83
Classificació: Tarragona 42, Quart 41,
Igualada 40, Esparreguera 38, UEM
FEIMAT 38, Olivar 37, Salou 35, Martorell
34, Cornellà i MATARÓ PARC BOET 33,
Valls 31, Calvia 29, Castellbisbal i Salt 26.

ETE-1568.indd 8

Parc el dissabte a les 18h, a tres jornades
pel final. Tot i que des de l’encontre de
la primera volta tots dos equips s’han
allunyat en la classificació –5è i 10è respectivament–, l’emoció d’un derbi mai

deixa indiferent els aficionats.
L’anada va deixar un resultat contundent en benefici dels grocs (74-97),
però tot pot passar en 40 minuts dins
la pista (o més, si el Feimat continua
amb la seva ratxa de pròrrogues).
La victòria groga permetria als de
Charly Giralt seguir barallant-se amb
l’Esparreguera per la quarta plaça. Al
Mataró Parc, els donaria aire per seguir allunyant-se de la zona de perill i
recuperar posicions a la classificació,
a part de recuperar en el balanç en
l’històric de derbis mataronins, que de
moment es troba en 3 a 5 pel Feimat.
Els taronges no el guanyen des del
gener de 2015.

El Feimat torna a guanyar a la
pròrroga i el Boet cau amb el líder

85 MATARÓ FEIMAT
83 CB MARTORELL

68 MATARÓ PARC BOET
91 CB TARRAGONA

MATARÓ FEIMAT: Solé (8), Ariño (18),
Romero (21), Touré (12), Traver -cinc
inicial- Diallo (3), Viñallonga, Rodríguez,
Ventura (3), Juanola (20), Tardío.

MATARÓ PARC BOET: Puig (14), De
Pree (5), Aza (10), Francisco (7), Moore
II (16) -cinc inicial- Merino (1), Duran (2),
Tuxford (5), Solà (2), Forcada (6).

PARCIALS: 26-22, 14-19, 18-22, 16-11, 11-9

PARCIALS: 18-32, 23-18, 12-22, 15-19

Es compliquen el partit però
acaben guanyant

Dura derrota a casa contra un
Tarragona imparable

El Mataró Feimat rebia a casa el CB
Martorell en un partit més patit del que
s'esperava a priori. Les baixes importants
en el quadre visitant van fer que els grocs
sortissin a jugar més confiats del compte,
fet que els va fer patir més del necessari.
El marcador va estar molt igualat durant
tot el matx, arribant a la mitja part amb
un -2 pels grocs, i arribant una jornada
més a la pròrroga. Un parcial 11-9 en el
temps extra va decantar la victòria pels
mataronins (85-83), sumant la seva 4a
victòria seguida.

La diferència en la taula de classificació
es va confirmar en un partit dur pels
mataronins, que van veure com el rival
cada vegada agafava més distància en
el marcador sense deixar opcions pràcticament des de l’inici del partit (18-32,
final primer quart). Malgrat l'esforç taronja per frenar la forta ofensiva del CB
Tarragona, aquests no van poder evitar
el que era cada vegada més patent: el
Mataró Parc Boet acumulava una nova
derrota a la lliga (68-91).
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Lliga FEM-2 (A)
Poden respirar
tranquil·les
24a jornada (30 de març)
Horta - Cortegada ..............................67-52
Barça - Avilés...................................... 62-63
León - Corunya ..................................84-59
Ibaizabal - Ardoi ................................66-47
Pontevedra - Azkoitia ........................ 81-73
Celta - Segle XXI ................................ 66-57
ADVISORIA BOET - Cerdanyola .....71-40

Classificació

Les primeres són el Celta Zorka amb 46
punts; León, 44; Ardoi, 41; Azkoitia, 40;
Barça, 39; Ibaizabal, 37; Horta, 37; Cortegada, 36; Segle XXI, 35; Pontevedra, 33;
Advisoria Boet té 32 punts; Avilés, 31;
Corunya, 29 i com a cuer, el Cerdanyola
amb 24.
25a Jornada (6 d'abril)
Partit a l'Eusebi Millan, sense pressions
per l'Advisoria Boet de cara a la classificació. Una vegada salvades, les taronges
reben el Cortegada (dissabte a les 19h).
És el moment de felicitar les de Jordi
Vizcaíno per la fita aconseguida, i sortir
a la pista a per la victòria però sense
nervis, a gaudir del bàsquet.

Copa Catalunya
Toca un rival difícil
25a Jornada (6 i 7 d'abril)
Aquest dissabte a les 16h el Construtoni
Ponce afronta un partit gens fàcil amb
el GEiEG, que ocupa la segona posició
en la classificació. Les grogues necessiten seguir guanyant per allunyar-se de
la zona de perill.

L'Advisoria se salva matemàticament apallissant les cueres
Missió acomplerta. L'Advisoria Boet va
certificar dissabte a casa la permanència, el gran objectiu de la temporada,
superant amb contundència a les cueres. L'equip taronja no va deixar ni un
sol minut per al suspens ni la incògnita
i va superar el Cerdanyola per 31 punts.
Les vallesanes ho han perdut tot, fa
temps que estan descavalcades de
qualsevol opció, però també jugaven i
va costar alguns minuts distanciar-les
de forma definitiva. Quan es va fer el
forat, per fi, les taronges van respirar
i van agradar-se tirant d'una rotació
de jugadores més llarga que en altres
ocasions i obsequiant la parròquia del
Boet amb un bon partit, amb facilitat
anotadora. Festa completa.
El partit contra el Cerdanyola va tenir el desenvolupament lògic de quan
dos equips ja no juguen la mateixa lliga.
Més fam i necessitat tenien les locals
que imprimien ritme, capacitat anotadora i presència sota el taulell. A poc a
poc les distàncies es van disparar fins
que al tercer quart el matx es va trencar
per complet. En una altra aportació per
emmarcar, Judy Jones va anar-se'n fins
als 42 punts de valoració.

ADVISORIA BOET: Gibert (4), Diao,
Camps, Claret (14), Llobet (7), Ruano (13),
Massuet (2), Valles, Timoner (2), Castell
(3), Latorre (2), Jones (24)
PARCIALS: 19-11, 19-13, 22-7, 11-9

Victòria esperada i important

Eurocup
Adéu al títol
El dijous passat el vespre l'Uni Girona,
amb les mataronines Núria Martínez i
Rosó Buch, van perdre el pas a la final
de l'Eurocup, en una dura derrota per 98
a 69 a Montpellier.

73 TGN BÀSQUET
76 UE MATARÓ C. PONCE
UE MATARÓ C. PONCE: Murat (9),
Domènech (5), Coll (8), Magriñà (17),
Molina (6) -cinc inicial- Cuní (7), Balmes,
Cobo (10), Martínez (3) i Solé (11).
PARCIALS: 21-24, 15-19, 31-19, 6-14
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71 ADVISORIA BOET
40 CERDANYOLA

Després de tres jornades de sequera,
les mataronines van sumar una victòria
molt treballada en un partit que no es
va decidir fins al final. El Construtoni
Ponce visitava a Tarragona un rival
directe – tots dos conjunts situats
en la zona baixa i empatats a 9 punts
abans de disputar-se el partit –, fet
que ja augurava un matx ajustat. I
així va ser fins al final. A falta de 2:42
minuts les grogues van aconseguir
empatar el partit, per després collocar-se per davant en l'últim minut,
fet que ja no va poder revertir el TGN.
Les mataronines s'enduien una victòria important contra un rival que no
ho va posar gens fàcil, liderat per la
pivot Laura Hughes.
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Vuitena victòria seguida de La
Llàntia en el derbi a Pla d'en Boet

3a CATALANA
Molinos és més líder
27a jornada (30/31 març)
La Salut - MOLINOS ..............................2-3
Cabrils - Vilassar Mar B......................... 1-2
Premià de Dalt - CIRERA ...................... 1-2
Arenys Mar - MATARONESA...............2-2
Masnou At. - LLAVANERES..................2-2
PLA D'EN BOET - LA LLÀNTIA ........... 0-2
Fund. Montgat - Santvicentí ................ 2-1
CERDANYOLA - Montsant ..................4-7
Vilassar Dalt - Lloreda ...........................6-3

Classificació
La Llàntia està en ratxa. | d. ferrer.

El derbi de la jornada va donar la
vuitena victòria consecutiva a l’equip
verd, que deixa molt enfonsat l’equip
de Pla d’en Boet a la cua de la classificació. Va ser un partit dur igualat.
L’equip visitant va avançar-se amb gol
de Said prop del descans i va sentenciar, quan jugava en inferioritat, amb
gol de Paby ja molt a prop del final
del partit.

0
2

PLA D'EN BOET
LA LLÀNTIA

PLA D'EN BOET: Jairo, Mamadou, Javi,
Charro, Carrasco, Badr, Valencia (Joel
46’), Farissi (Montes 63’), Barris, Eric
(Cortés 63’) i Adama (Benítez 78’).
LA LLÀNTIA: Joan, Jerreh, Hassan,
Salvia, Paby, Ibra (Díaz 89’), Isma, Guedes
(Yakouba 63’), Bilal, Said (Youness 79’),
Ibu.

1
2

PREMIÀ DALT
CIRERA

CIRERA: Toni, Ximillo, Palau, Karamba,
Yustos, Juako, Agus, Cristian R. (Aleix 83’),
Baba (Gianluca 75’), Izar (Frank 85’), Isaac.

2
3

LA SALUT BAD.
MOLINOS

MOLINOS: Dani, Hèctor, Artero, Sergio
López, Cano, Borrego, Joan, Óscar 8Roca
88’), Bustos (Mamadou 73’), Toni Martín i
Pereira (Jorge 54’).
El líder segueix els passos del Mataró,
i va guanyar a Badalona pel mateix resultat que l’equip groc-i-negre ho havia fet la setmana abans i agafa també avantatge de 8 punts sobre el 2n.
Si en l’anterior partit a casa li havia
costat trobar el gol, en aquesta ocasió Bustos va marcar un gol en fred,
i Pereira va fer el segon abans del
descans. Semblava tot controlat, però
en els deu minuts finals els locals van
complicar la cosa. Jorge va fer el 1 a 3
entremig de dos gols locals.
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Els cirerencs van obtenir tres punts
que els acosten al segon lloc. L’equip
de Polo va fer un gran inici de partit i
el defensa Ximillo, en estat de gràcia
golejador, va fer marcar el primer gol.
A la represa, faltant 10 minuts, Agus
va marcar el segon de penal. Pocs
minuts després els locals van reduir,
però el Cirera va saber patir fins al
final per sumar els tres punts.

2
2

ARENYS MAR
MATARONESA

MATARONESA: Palomino, Dembo,
Miguel, Nogales (Manga 46’), Guti
(Mendy 46’), Jonatan, Sissoko (Baño 46’),
Navarro (Bofarull 46’), Joan, Badre, Aitor
Rodríguez (Hidalgo 72’)
L’equip arlequinat, situat en zona
tranquil·la, va obtenir un punt i puja
un lloc a la taula. El golejador Joan
Garcia va replicar per dues vegades
als gols que havien fet els locals.

MOLINOS 63; Santvicentí 55, Vilassar
Dalt 54; CIRERA i Vilassar B 53; LA
LLÀNTIA 49; Arenys Mar 44; Cabrils
40; Llavaneres 39; MATARONESA i
Lloreda 38; Premià Dalt 30; La Salut
27; Montsant 24; F. Montgat 22; CERDANYOLA 21; Masnou At. i PLA D'EN
BOET 18.
Derbi del Camí del Mig
El diumenge a les 12:30 hores derbi entre els dos equips habituals en el Camí
del Mig: Mataronesa i Cerdanyola.
Molinos, Cirera i La LLàntia reben a Lloreda, Arenys de Mar i Premià de Dalt.

4a CATALANA
El Calella sol altra vegada
25a jornada (30/31 març)
JUVENTUS - L'Empenta ....................... 2-0
JUVESPORT - Vilassar Dalt B ..............0-1
MATARÓ ATH.- Tiana............................2-2
MOLINOS B - Canet ............................. 4-2
El Calella (63 punts) torna a ser líder
solitari després de l'ensopegada del
Tiana (61). Molinos B és tercer amb 49 i
Juventus 4t amb 46.
Aquest cap de setmana només juga a
casa el Molinos B que rep el Masnou At.
B el dissabte a les 16 hores.

4
7

CERDANYOLA AEiLL
MONTSANT

CERDANYOLA : Omar, Sergi, Valero
(León 77’), Ricis, Mas, Carrasco (Molinero
55’), Touré, Delgado; Jalal (Saibo 46’), Àlex
(Molina 67’) i Valle (Simón 55’).
L’equip vermell continua en ratxa negativa i ja cau a zona de descens. Ho
va fer ben difícil. Dins la 2a part dominava 4-2 amb gols de Ricis, Delgado
(2) i Saibo, però es va enfonsar completament i va encaixar cinc gols.
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2a CATALANA
Tot continua igual

Partit fluix del líder davant un
rival de la zona baixa de la taula

27a jornada (30/31 març)
Sarrià - Turó Peira ...................................1-1
Montcada - Valldoreix.......................... 0-2
Llefià - Singuerlín .................................. 0-2
PREMIÀ MAR - Pubilla Casas ............. 3-0
CE MATARÓ - Sant Andreu At. .........0-0
Parc - Canyelles ..................................... 2-0
Besós BV - Europa B ............................. 0-2
SANT POL - Molletense.........................1-1
Mollet - Young Talent ........................... 3-0

Classificació

CE MATARÓ 63; Turó Peira 55; Mollet
50; Montcada 47, PREMIÀ MAR 41;
Sarrià i Valldoreix 40; Europa B 39;
Canyelles, Llefià i Molletense 38; Parc
35; Sant Andreu At. i Singuerlín 26,
Young Talent i SANT POL 25; Besós BV
24; Pubilla Casas 20.

Dissabte perill a Gràcia
El dissabte a les 17:30 hores el CE Mataró
juga al Nou Sardenya contra l'Europa B,
un equip que va empatar a Mataró a la 1a
volta i que és el millor equip de la segona
volta amb 27 punts dels 30 possibles.
La temporada passada s'hi va empatar a
0 i l'anterior a 2.

LLIGA NAC. Juvenil
En posició d'ascens
El CE Mataró EF va empatar a 2 contra
l'Espanyol B, el segon classificat, després
d'un gran partit al Municipal del Centenari. L'equip blanc-i-blau es va avançar
dues vegades però Édgar Àlvaro, amb 2
gols, el segon de penal, va igualar el matx.
Una mica abans els blanc-i-blaus n'havien
fallat un. Ara ocupen la quarta plaça en
posició d'ascens amb 51 punts. Per davant
tenen Damm, Espanyol B i Barça B (els
dos filials no poden pujar) i empatats a
punts hi ha el Jabac Terrassa, que té un
partit pendent.
Aquest dissabte a la tarda juguen al camp
del cuer, el Palamós, i no poden fallar.

1a CATALANA
Derbi vilassarenc

El Vilassar va guanyar per 1 a 2 a
Argentona i és líder solitari, mentre que
els argentonins es queden sols a la cua,
amb un peu altra vegada a 2a Catalana.
Aquesta setmana el diumenge les 12
del migdia, el Vilassar de Mar rep el Can
Vidalet i l'Argentona juga a Rubí.

ETE-1568.indd 11

Una bona ocasió, de Ricky. | D.FERRER

És el tercer empat a casa de la
temporada

0
0

CE MATARÓ
SANT ANDREU ATL.

CE MATARÓ: Pol, Víctor Yustos (Fiti
60'), Isma, Adrián Simón, Aitor Vàzquez
(Mamadou 60'), Aleix Cirera (Peque 69'),
Aitor Gonzàlez, Parri, Kique, Ricky (Uri
69'), Pedro (Toni 75').

El CE Mataró tenia l'oportunitat
d'augmentar a 10 punts l'avantatge
en el lideratge però no ho va aprofitar. Va ser un dels partits més fluixos
del Mataró a casa aquesta temporada i va acabar amb el tercer empat.
L'equip visitant, de la zona baixa de
la taula, va pressionar molt bé en el
centre del camp i l'equip local va perdre moltes pilotes i va faltar fluïdesa
per crear ocasions de gol.
A la primera part només una, ja acabant, de Ricky que va esperar massa

a xutar i quedant-se sense angle, i a
la segona, també ja prop del final, una
d'Aitor que, quasi sota pals, no va aconseguir rematar bé una bona centrada
del debutant Mamadou.
Possiblement el jugador més destacat de l'equip local va ser Pol Andiñach,
que va salvar dues molt clares ocasions
de gol del rival.

Gran triomf del femení
del Mataró fora de casa

Torrejón i Ouahabi a les
semis de Champions

El femení del CE Mataró, que és 11è
de la 1a Catalana, va guanyar per 2-3
al camp del Seagull de Badalona, que
estava 12 punts per sobre.
Van jugar: Olivia Robert, Jasmina
Chamarro, Montse Benítez (2 gols),
Ariadna Velasco, Sara Angelina
Armoa, Laia Garcia, Ainoa Cros,
Andrea Àlvarez (1 gol), Ona Niubó,
Meritxell Guardia, Claudia Cabanas,
Gisela Gonzalvo i Natasja Villanueva.
El diumenge a les 16:30 hores reben el
Palautordera, que és el líder.

Marta Torrejón i Leila Ouahabi, les
dues jugadores mataronines del FC
Barcelona ja són a les semifinals de
la Champions de futbol.
Després d'eliminar l'equip noruec
del Kvinner per un global de 4 a 0
(3-0 aquí i 0-1 allà), ara s'enfrontaran
a semifinals contra el Bayern de Munic
(21 d'abril a Munic i 28 d'abril al Mini
Estadi) en una eliminatòria que es
presenta apassionant.
En la lliga l'equip blaugrana és segon a 3 punts de l'Atlètico de Madrid.
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VARIS

El femení del CN Mataró tercer en
el català de clubs de duatló

Últim minut...
NATACIÓ ARTÍSTICA.
Plata en rutines
El duet del CN Mataró format per Estel
Ferreras i Laia Bertran van obtenir la
plata en categoria sènior al Campionat
de Catalunya de rutines celebrat el
passat cap de setmana.

L'equip femení del Centre Natació Mataró. | cedida

Clàudia Luna va arribar en
quarta posició final
El passat diumenge 31 de març es va
disputar la Duatló de Cerdanyola, amb
disputa del campionat català de clubs,
sobre un recorregut de 5 km de cursa
a peu, 20 de ciclisme i 2,5 km a peu.
La millor representant del CN Mataró
va ser Clàudia Luna que va arribar 4a amb
1:01:30. Amb Ivana Peralta 10a, Natalia

Rodriguez 11a i Joana Martinez 44a, van
aconseguir el 3r lloc del campionat català de clubs. En nois Xavi Queral va
quedar 11è amb 53:16. Amb Alvaro Rance
18è, Oriol Bruguera 54è, Quim Iturralde
65è i Luis Diogo 81è, van aconseguir la
6a posició per clubs.
Paral·lelament es va disputar una
prova open. En categoria cadet Martí
Codina va ser el 3r i Aniol Floriach 7è.

Victòria suada del femení
El sènior femení del Futsal Aliança no
va fallar, es va emportar la victòria
per 0-2 a Sant Vicenç dels Horts i es
manté líder. Les vermelles coneixedores que els seus perseguidors havien
guanyat el dia abans, van sortir molt
concentrades i es van emportar els
tres punts sense encaixar cap gol. Els
dos gols van ser obra d’Anna Munné.
Diumenge a les 10:20h l’equip rebrà
el Màgic Sants, un dels equips que
lluita per mantenir-se a la categoria.

Dos mataronins a l'Euro-sub19
David Peña Romero i Nicolás Marron
Bleda, jugadors formats al planter del
CE Futsal Mataró i ara a les files del FC
Barcelona, han format part de la selecció espanyola sub 19 que ha aconseguit
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al preeuropeu de Geòrgia la classificació per la fase final de l’Eurocopa
que se celebrarà el mes de setembre
a Letònia.

Gran derbi maresmenc
El sènior masculí va descansar i aquest
dissabte a les 20h rep la visita del
Canet en el derbi maresmenc de la
categoria. Partit de màxima rivalitat
entre dos equips que lluiten per fites
ben diferents, el Futsal vol acabar entre els tres primers i jugar la Copa del
Rei l'any vinent i el Canet lluita per
mantenir-se a la categoria.

TAEKWONDO.
El diumenge se celebra el
6è Campionat “Ciutat de
Mataró”
Aquest diumenge dia 7 d’abril el Club
Esportiu Taekwondo Mataró organitza
el 6è Campionat Infantil de Taekwondo
de combat “Ciutat de Mataró” que
tindrà lloc al Pavelló Euskadi entre les
9:30 hores i les 12:30 hores, amb la participació de 250 competidors de diferents
clubs de Barcelona.

. 15 medalles per al Club
Taekwondo Mataró
En el Campionat de Catalunya Infantil de
Combat del qual informàvem la setmana
passada també hi va participar el Club
Taekwondo Mataró, que va guanyar 15
medalles: 3 d’or (Amed Diallo, Naia Vila i
Albert Aguilar), 6 plates (Hind El Bazani,
Maissane El Khlifi, Rokia Samake, Rayan
El Gachan, Haitam El Majdouli i Cyntia
Matos) i 6 bronzes (Nassim El Harras,
Nahuel Martñin, Lara Homs, Paula Trepat,
Amal Jemili i Mohamed Taoumia).

FUTBOL SALA.
Bernat Pastor i Joan
Cañizares campions
d’Espanya infantils
Els jugadors del Futsal Sistelabel Mataró
van aixecar amb la selecció catalana la
corona estatal després de superar a la
final a Castella La Manxa 6-4. El torneig
es va disputar la setmana passada a
Almeria.
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

CEMENTERIO DE
ANIMALES

¡SHAZAM!

IDENTIDAD BORRADA

La família que formen un doctor, la seva
dona i els dos fills es muden a una nova
casa i descobreixen un terreny proper
molt misteriós. Quan comencen a investigar i entendre què és es desencadenen
totes les conseqüències dramàtiques.
Direcció: Tim Burton
Intèrprets: Jason Clarke, John
Lithgow, Amy Seimetz, Jeté Laurence.
120 min

En Billy és un nen corrent de catorze
anys amb un superpoder: esdevé un
superheroi adult quan crida "Shazam!".
És un homenot poderós però, per dins,
manté el cor d'un noi adolescent ple
d'il·lusions i ganes de jugar.
Direcció: David F. Sandberg
Intèrprets: Zachary Levi, Jack Dylan
Grazer, Mark Strong, Asher Angel.
132 min

Obliguen al fill d'un predicador a participar en un programa per "curar" la seva
homosexualitat. La seva orientació sexual no només no és acceptada, sinó que
la consideren una patologia. Batallarà
contra tot i tothom per ser com és.
Direcció: Joel Edgerton
Intèrprets: Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe, Joel Edgerton
114 min

7 RAZONES PARA HUIR

LA SOMBRA DEL PASADO

UN PUEBLO Y SU REY

Un joc dels disbarats que reuneix una
família que vol avortar el seu fill adult,
una parella que veu visions o una comunitat de veïns que no hi toquen o una
família potentada. Fins a set realitats.
Direcció: Gerard Quinto, Esteve Soler,
David Torras.
Intèrprets: Emma Suárez, Lola Dueñas, Sergi López, Francesc Orella..
75 min

Situem-nos a l'Alemanya de l'Est on dos
estudiants s'enamoren però el pare
d'ella, una eminència mèdica, rebutja la
relació i renega del noi. El que no sap és
la connexió mútua que tenen un i altre,
un episodi ben tèrbol del passat.
Direcció: F. Henckel von Donnersmarck
Intèrprets: Sebastian Koch, Tom Schilling, Paula Beer, Lars Eidinger, R. Bock.
188 min

El 1789 esclata la revolució en un poble
en el qual s'entrecreuen les històries
i destins dels habitants i de figures
històriques. Es trobaran després a
l'Assemblea Nacional. I neix la República
i s'enderroca un Rei.
Direcció: Pierre Schoeller
Intèrprets: Gaspard Ulliel, Louis Garrel,
Laurent Lafitte, Adèle Haenel, D. Lavant.
121 min
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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

Como la vida misma

Como la vida misma

[dv.] 15:50 21:00 23:30

Tiempo después 12:15 22:45 01:00 [dv.] 18:20 [exc. dv.] 19:05

Tiempo después
Bumblebee

12:15 16:30 19:10 21:40 00:15

18:30 20:25
[dv.+dl.-dj.] 18:15 20:15

Eliminado: Dark Web

19:30 21:45 00:45

Sobre ruedas

12:10 21:00 23:30

Aquaman

16:15 18:00 19:00 20:45 22:00

Sobre ruedas

12:00 16:00 19:00 20:30 22:00 23:30
[excepte dj.] 18:00

Spider-Man: un nuevo universo

El regreso de Mary Poppins
Mortal Engines

12:00 16:20 17:10 18:25 19:10 20:00

Mortal Engines

Ralph rompe internet

15:45 20:15
22:40

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

Cadáver

01:00

El Grinch

12:15 16:00 18:10

Superlópez

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

22:00 00:01

Ralph rompe internet

El Grinch
Superlópez
Bohemian Rhapsody

16:00 18:10
18:00 22:30
16:00 20:00 22:30

12:15 16:00 21:30 00:50

Animales Fantásticos

21:00 00:01
12:00 16:20 19:15 22:00 00:01

André Rieu. (Concierto de Año Nuevo)
La fille du regiment. (Musical)

15:45 17:45 20:10

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

El regreso de Mary Poppins

Bohemian Rhapsody

15:45
[dv.+dl.-dj.] 22:40

Spider-Man: un nuevo universo

12:00 16:00 18:35 21:10 23:40

Tot Cinemes 1863.indd 4

20:45 22:40
[dv.+dl.-dj.] 20:30 22:30

Bumblebee

Aquaman

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

[excepte dv.] 12:10 16:30 21:30 00:10

[dv.] 20:30
[dj.] 19:00
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quina va ser la primera pel·lícula
francesa on va participar Sergi
López?

El conflicte Israel-Palestina,
a través d'un músic-protesta
'Namrud el problemàtic' al Documental del Mes
Namrud el problemàtic és la història del controvertit cantautor
palestí-israelià Jowan Safadi que,
amb les seves lletres i cançons parla sobre la hipocresia i les injustícies comeses per l’estat d’Israel.
Activista de la causa palestina, de
cop haurà d’afrontar la seva responsabilitat com a pare d’un fill
adolescent mentre continua lluitant pels seus ideals. Una pel·lícula
que va guanyar el Premi a Millor
Documental al festival FrontDoc
i que s’estrena a Espanya de la
mà de DocsBarcelona del Mes. A
Mataró serà el pròxim dimecres 10
d’abril, a les 19h a la Sala d’Actes
del Cafè de Mar.
Safadi és un conegut i controvertit

Tot Cinemes 1863.indd 5

músic palestí-israelià que viu a
Haifa, Israel. Amb la seva banda Fish
Samak escriu cançons de crítica social i “políticament incorrectes” en
un país on ser lliure depèn del costat de la frontera on has nascut. En
Jowan no té por d’expressar l’opinió
ni a tractar temes tabú acompanyat
de la seva guitarra elèctrica, encara
que per culpa d’això ha sigut investigat i empresonat alguna vegada.
Tot i ser un artista underground
i sovint incomprès, amb la seva
actitud i el seu poder artístic i personal, poc a poc s’ha guanyat una
gran comunitat de fans al món àrab
que com ell, anhelen justícia per a
un conflicte que fa massa anys que
dura. | Redacció

entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema
Resposta del núm. 1861
"Play Misty for Me"
Guanyadors:
• Josepa Sargatal Mumbrú
• Joan Trias Bagué

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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Els beneficis
de la nespra
Gastronomia: Redacció

Amb un sabor dolç i àcid a la vegada, la nespra té
un seguit de propietats nutritives molt interessants
i és una fruita típica de la temporada de primavera i
principis d’estiu a la comarca. Originari de la Xina oriental, des d’on es va estendre al Japó, el seu arbre s’ha
conreat de manera intensiva a Europa en els últims
cinquanta anys i porta uns fruits amb un alt contingut en vitamina C i algunes del grup B. El component
majoritari en pes de la nespra és l’aigua (86%), junt
amb la fructosa i la glucosa, que ens aporten 47 kcal
per cada 100 grams de fruita.
A més a més, la nespra és font de potassi i magnesi. El
primer component és un mineral imprescindible per
a la transmissió i generació de l’impuls nerviós i l’activitat muscular normal, i ajuda a evitar les rampes a les
extremitats. El segon, per la seva banda, es relaciona
amb el bon funcionament de l’intestí, els nervis i els
músculs, millora la immunitat i té un lleu efecte laxant.
Les varietats de nespres amb la polpa de color més
pronunciat són una important font de betacarotè , una
substància amb molts efectes antioxidants: ens ajuden
a preparar la pell per a les primeres exposicions al sol i
contribueixen a reduir el risc de malalties degeneratives, cardiovasculars o, fins i tot, determinats càncers.

Dues varietats
Dins de les varietats de nespres més comercials, se’n
diferencien dos tipus: el japonès i el xinès. La varietat
japonesa té poques llavors, és de maduració primerenca i els seus fruits són de color taronja clar, tant la
pell com la polpa. La varietat xinesa compta amb un
major nombre de llavors, és un fruit més tardà i de
color més fosc.

Tot a taula 1, 2 nespres.indd 2

amb
La nespra és una fruita
l’estómac,
efecte protector sobre
s per a
ció
especialment beneﬁ
is, cremor
persones amb gastrit
estions
d’estómac, acidesa o dig
lentes i pesades o,
ﬁns i tot, úlcera
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Què fem amb les nespres madures?

A l’hora d’anar a comprar i triar les
nespres, aquestes han de ser senceres,
sense olors ni sabors estranys. Tampoc
no han de presentar zones gaire toves,
encara que convé agafar-les madures
i amb la carn ben acolorida, doncs les
més verdes poden resultar indigestes.

cassó al foc amb sucre. Deixa-les coure a foc lent
durant 45 minuts amb pell de taronja i unes branques de vainilla.
Gelat de nespres: Tritura les nespres pelades i la
llet condensada fins que quedi una crema ben fina.
Reserva-les al congelador i decora el teu plat amb
unes fulles de menta.

La millora manera de consumir
aquesta fruita és fresca i collida
de fa poc. Tanmateix, si en tenim
moltes de madures, es poden elaborar diverses postres com ara:
Nespres amb vi: Primer de tot,
deixa coure durant uns vint minuts el vi, el sucre, la canyella i
l'anís estrellat. Després, afegiu-hi
les nespres senceres sense pinyol i
espereu deu minuts més.
Confitura de nespres i taronja
amb vainilla: Afegeix les nespres trossejades i sense pell en un

Tasta’ls
en un entorn ÚNIC
on també oferim
Cafès, tès, infusions, liquats,
batuts, granissats, entrepans,
salat i dolç. MENÚ DIARI

ac,

or

ns

Pati obert de dilluns a dissabte
de 9:00h a 20:30h / @espaiaigua

C. Nou 27, Mataró · T 93 790 30 40

Tot a taula 1, 2 nespres.indd 3
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CONCURS

montsegasull

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

danycoll3

guanya
el premi de
CORNER
"Pastís de formatge"

Tot a taula 3,4 Instagram 1863.indd 2

guanya
el premi de
TUBAU
"Dos pebrots"

trizia81

guanya
el premi de
LA BURGUESA
"Mandonguilles amb sipia de Casa Fermín"

03/04/2019 18:22
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núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

familyday_bcn

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

guanya
el premi de
ESPINALER
"El bacallà dels @doscuiners"

ennu_98

guanya
el premi
LENNON
"Paella de dissabte!"

Tot a taula 3,4 Instagram 1863.indd 3
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LA RECEPTA
DE
RAVIOLIS DE PÈSOLS
AMB PESTO VEGÀ

Ingredients:

36

• Raviolis de pèsols
• 20 g d'alfàbrega fresca
• 1/4 de tassa de ruca
• 1/4 de tassa de nous
• 1/4 de tassa d‘anacards

Raviolis de pèsols amb pesto vegà, gaudeix
del gust delicat d’aquests raviolis condimentats amb una versió vegana de la salsa pesto.
Habitualment es prepara amb formatge parmesà, ingredient que en aquesta ocasió s’ha substituït per llevat nutricional, una proteïna completa
baixa en greix que no conté gluten ni sucres.

• 1 raig de suc de llimona
• 2 cullerades soperes de llevat nutricional
• 1/2 cullerada petita de sal marina
• 1/2 tassa d‘oli d’oliva verge extra

Elaboració:
1. Desfulla l’alfàbrega fresca al recipient de la
batedora. Afegeix-hi la ruca, les nous, els
anacards, el llevat nutricional, el suc de llimona, l’oli d’oliva i la sal marina.
2. Tritura-ho fins a aconseguir una textura cremosa i homogènia. Reserva-ho.
3. Bull els raviolis de pèsols durant un minut
en aigua abundant. Cola’ls i barreja’ls amb la
salsa pesto.
4. Decora el plat amb fulles d’alfàbrega fresca i
serveix-ho.

Recepta patrocinada per:

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

El Canal de youtube

TASTY
Poca gent deu quedar que no hagi vist o no li
hagi arribat alguna vegada una de les receptes
de Tasty a través de youtube. Es tracta, ni més
ni menys, que de la comunitat més gran del
món vinculada al menjar i recull tot tipus de
receptes amb tutorials molt ben presentats i
cuidats a través dels quals tots els plats semblen a l'abast. De fet, el canal pot arribar a ser
viciós i amb el que cal vigilar és, de fet, amb
això: no tot és tan fàcil com sembla a Tasty.

Tot a taula 5 veritas 1863.indd 4
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AMB EMPENTA
Afegeixen l'Hostaleria al Pacte pel Comerç
Mataró es compromet a implementar la gestió publico-privda
dels centres comercials urbans
Economia: Redacció

Mataró ha renovat el Pacte pel
Comerç i l'Hostaleria de Mataró
2019-2011 que ve a substituir el
Pacte pel Comerç signat el 2015.
Ajuntament, Unió de Botiguers,
Gremi d’Hostaleria i Turisme,
Associació de venedors del
Mercat de la plaça de Cuba,
de Associació de Marxants del
Maresme, Associació de Marxants
de Catalunya i Associació de
Comerciants del Casc Antic de
Mataró han signat un document
que es proposa establir les línies
mestres per “afavorir un model
comercial òptim i garantir el seu
creixement com a motor econòmic i element de cohesió social i
territorial” durant el proper trienni. Com a novetat hi ha un accent
més important de l'hostaleria, en
correspondència amb la creixent

Empenta 1 i 2 1863.indd 2

importància d'aquest sector econòmic a la ciutat.

Prioritzar els vianants
Entre els compromisos contemplats al pacte hi ha, entre d’altres,
pacificar el trànsit i prioritzar la
mobilitat dels vianants; ofertar tarifes i bonificacions competitives

Recreació pel Pla d'impuls pel centre

d’estacionament o mantenir i posar en valor la Taula Transversal del
Comerç “com a espai de reflexió,
diàleg, consens i debat sobre l’estratègia comercial de Mataró”. Un
altre compromís és incorporar la
figura de les àrees de promoció
econòmica urbana (APEUS) com
a fórmula innovadora de gestió

Jordi Henrich

03/04/2019 18:20
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publico-privda dels centres comercials urbans. També s’assumeix la voluntat de desenvolupar progressivament les propostes
d’intervenció previstes al projecte
guanyador i a l’accèssit del concurs
d’idees del Pla d’Impuls al Centre.

L'objectiu

Les accions que es proposa el Pacte tenen per
objectiu "consolidar un
model comercial, hostaler i turístic per a Mataró
divers, de qualitat, professionalitzat, innovador
i socialment responsable;
singular i especialitzat en
quant a oferta i valors; i
complementari, sostenible
i que ofereixi una experiència al visitant, associat
a altres motivacions com
la cultura, la gastronomia
o el mar".

Empenta 1 i 2 1863.indd 3

Teclat revolucionari creat a
Mataró a la fira Graphispag
NovaCentrix i el centre tecnològic Eurecat van
presentar-lo a finals de març
Tecnologia: Redacció

La seu d'Eurecat a Mataró va
desenvolupar un teclat imprès
amb pistes conductores i LEDs
hibridats que permet controlar
una llista de reproducció d’àudio
o vídeo mitjançant un dispositiu
electrònic.
Per produir-lo es va utilitzar un
nou procés de soldadura flexible,

anomenada soldadura fotònica, la
qual permet soldar components
en qüestió de mil·lisegons, i deixar
d'utilitzar materials que encareixen el procés de producció.
El teclat imprès es comunica
amb un dispositiu electrònic, un
mòbil o una tauleta, des del qual
es pot controlar una llista de reproducció d’àudio o vídeo.

03/04/2019 18:20
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Emprenedors en busca d’empresa
Més d’un centenar d’empresaris i emprenedors es van citar a la 'Matinal de la
Reempresa' de Mataró al TecnoCampus
Emprenedoria: Redacció

El TecnoCampus va acollir fa
una setmana la setena edició de
la Matinal de la Reempresa, una
iniciativa destinada a empresaris que busquen vendre la seva
companyia i a emprenedors que
busquen agafar el relleu d’un negoci que ja està en funcionament.
La Matinal de la Reempresa es
va estructurar en diverses activitats: dues conferències amb l’objectiu d’assessorar a possibles cedents i persones reemprenedores
interessades en el programa; un
elevator pitch on els empresaris
van poder presentar la seva empresa als emprenedors amb poc
més d’un minut i mig, i un espai
de matchings, on els participants
van disposar de 30 minuts per poder entrevistar-se amb diferents
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cedents que busquen vendre el
seu negoci.
L’acte, que va reunir un centenar
d’assistents entre persones empresàries i emprenedores, va comptar amb la presència de l’alcalde i
president del TecnoCampus, David
Bote, i del president del Centre

de Reempresa de Catalunya i de
la patronal Cecot, Antoni Abad,
entre d'altres.
La Matinal de la Reempresa
és una iniciativa de la patronal
Cecot i d’Autoocupació amb la
col·laboració del Departament
d’Empresa i Coneixement de la

03/04/2019 18:36

L'espai de l'economia social
58 negocis salvats

El Tecnocampus participa en el programa de
Reempresa des de 2013.
Durant aquest temps ha
donat servei a 241 reemprenedors (persones que
busquen adquirir un negoci en funcionament) i
a 208 cedents (persones
que venen els seus negocis). A més a més, s'ha
evitat el tancament de 58
negocis, fet que ha suposat la salvaguarda de 165
llocs de treball i una inversió induïda de 2,2 milions
d’euros.
Generalitat de Catalunya i del Fons
Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió
Europea.

35 punts d’atenció
Aquesta acció de treball en xarxa,
promoguda des de la Diputació de
Barcelona i coordinada pel Centre
de Reempresa de Catalunya,
s’emmarca en el conveni de collaboració que el 2016 van renovar la Diputació de Barcelona i la
patronal Cecot per consolidar un
mercat organitzat i transparent de
compravenda de petites i mitjanes empreses mitjançant els 35
punts d’atenció de la demarcació
de Barcelona.
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Frenar l’especulació en defensa
del dret a l’habitatge
Carta oberta de la Unió de Cooperadors de Mataró i la
XES Mataró a tots els veïns i veïnes de Mataró
Economia social: Redacció

Des de la Unió de Cooperadors
de Mataró, entitat històrica del cooperativisme mataroní, i la Xarxa
d’Economia Social i Solidària de
Mataró (XES Mataró), us volem
convidar a participar i a treballar
activament en construir solucions
avançades que podem aportar les
cooperatives, en un del més greus
problemes que tenim a la nostra
ciutat com arreu del país.
El dret a la salut i a l'educació els
tenim ben establerts a les nostres
lleis i assumits com a ciutadania
(confiem que sigui per sempre). El
dret a l'habitatge que va ser fortament impulsat arreu d'Europa avui
dia és atacat per les economies
neoliberals, que pretenen deixar
l'accés a l'habitatge senzillament
a mercè de l'oferta i demanda del
mercat lliure i sense regulació. A
Catalunya, la llei vigent aprovada
l'any 2007, no ha pogut tenir el
desplegament que assenyalava
per la manca de pressupostos i per
les desregulacions impulsades des
del govern de l'Estat. Però la seva
vigència encara és un instrument

vàlid i eficient si la ciutadania,
veïns i veïnes que necessitem
habitatges dignes i assequibles,
unim reivindicacions i actuacions per aconseguir-ho. A Mataró
parlem de 3500 a 4000 habitatges.
Recuperant els que avui dia estan
buits, especialment els que estan
en mans dels bancs rescatats amb
el diner públic que s'ha retallat a
les mateixes polítiques socials, i
especialment en els pressupostos d'habitatge que s'han deixat
gairebé a zero.
Vine a l’assemblea informativa de presentació de la cooperativa de lloguers assequibles i
socials impulsada per la Unió de
Cooperadors de Mataró i la Xarxa
d’Economia Social i Solidària de
Mataró. T’esperem el dissabte 6
d’abril a les 10:00 al Cafè de Mar
(C/Santa Rita, 1 - Mataró). Si no
pots venir i vols rebre informació, envia les teves dades personals al correu uniocoopmataro@
Informació de contacte
www.coopmaresme.cat
twitter.com/coopmaresme
facebook.com/coopmaresme
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
SE VENDE AUDI A4 full equip.
Año 2003. Tel. 601.320.320
COMPRAMOS libros, juguetes,
comics, cromos, antigüedades,
plumas, puros, objetos religiosos,
restos pisos y casas. Pago al
momento. José Miguel. 679.736.491.
VENC ACCIONS ATLÈTIC
Laietania 618.034.258
SE VENDE LICENCIA taxi, por
jubilacion, 135.000€ negociables.
Tlf. 679.945.213
COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA
LLORET DE MAR a 3Km. Terreno
de 1.750m2., con todos los servicios
agua, luz, asfaltado restaurante
y piscina comunitaria. 2km Cala
Canyelles. Particular 78.000€. Tel.
639.381.303
VENDO PISO A ESTRENAR .
70m2. Riera, altura Valldemia,
aire acondicionado, 2 habitaciones
amuebladas, 2 pk y 2 trasteros.
280mil. 607.201.800
TRASPASSOS-LLOGUERS
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina.
Zona privilegiada. 639.703.037
SE TRASPASA BAR en Mataró.
Pleno funcionamiento (Zona
Rocablanca). 618.561.328
TRASPASO PELUQUERÍA PLENO
rendimiento. Parc Central.
628.773.550
SE ALQUILA HABITACIÓN.
698.323.938
PÀRQUINGS EXTERIORS ZONA
bombers. Mòbil 636.470.044
TREBALL
URGE INCORPORAR 22 personas
para puesto de trabajo con contrato
indeﬁnido. Formación a cargo de la
empresa, buen ambiente laboral y
teléfono de empresa. Llamar para
entrevista personal al 630.593.341.

EL TOT 1863.indd 6

TREBALL
LLAMA al telf. 691.238.805,
buscamos mujeres de 17 a 45 años
para formarlas en el departamento
de atención al cliente de nuestra
compañía. No se requiere
experiencia, solo ganas de aprender.
NECESSITEM NETEJADORES PER
les zones del Maresme, La Roca
Village i Granollers. Imprescindible
disposar de vehicle propi i
disponibilitat horària. Interessades
enviar currículum a: administracio@
lamardenet.com
B U S C O P E LU Q U E R A C O N
experiencia 619.454.803
BUSCO ESTUDIANTE. VENTA rosas
Sant Jordi 679.069.121
BUSCO PELUQUERA. 636.848.902
ASSESSORIA COMPTABLE I
ﬁscal, cerca administrativa amb
nocions de laboral. Jornada de
40h. de dilluns a divendres. Enviar
currículum al correu electrònic:
asesoriacontableﬁscallaboral@
gmail.com
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.
631.894.419
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
plancha. Experiencia. Tardes.
631.441.064
CHICA BUSCA TRABAJO
602.863.432
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
ayudante cocina. 612.261.653
BUSCO TRABAJO DE limpieza.
632.694.070
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
698.730.020
CHICA BUSCA TRABAJO interna /
externa y ﬁnes de semana, limpieza
698.826.022 /698003.628
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mics

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. 1863 del 5 a l'11 d'abril de 2019

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

TREBALL

havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
631.894.419
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
plancha. Experiencia. Tardes.
631.441.064
CHICA BUSCA TRABAJO
602.863.432
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
ayudante cocina. 612.261.653
BUSCO TRABAJO DE limpieza.
632.694.070
SEÑORA, DISPONIBILIDAD
INMEDIATA, cuida señora mayor
(lunes a viernes), limpia despachos
(domingos). 615.631.197
AUXILIAR GERIATRÍA BUSCA
trabajo. 650.870.557
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza
restaurantes. 632.894.287
CHICA CUIDA PERSONAS mayores,
limpia. 631.525.128
SRA. RESPONSABLE ESPAÑOLA
cuida personas mayores. 651.127.182
BUSCO FEINA NETEJA.
652.097.975
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 7€/
hora. 671.758.604
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
632.704.599
BUSCO TRABAJO cuidado mayores,
niños, limpieza. 681.399.730
LIMPIEZA Y PLANCHA. Mataró y
alrededores. 685.193.495.
C H I CO CU I DA A B U E LOS.
722.334.291
MUJER ESPAÑOLA 50 años busca
trabajo de limpiadora domestica o
porterías por horas. Responsable y
seria telf. 655.903.919
BUSCO TRABAJO POR las noches,
cuidado de personas mayores.
698.486.409
NOI EDUCADOR INFANTIL, s’ofereix
per cangurar, acompanyar o
recollir de l’escola. Experiència i
referèncias. 605.645.386
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Econòmics
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
MUDANZAS, MONTAJE, desmontaje
de muebles. 20€/hora. 698.645.233
/610.627.821 WhatsApp
PALETA 697.685.580
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
EXPERTOS EN TRABAJOS
verticales 691.670.122
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
SERVEI NETEJA, JARDINERIA.
634.923.673
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
PINTOR EXTERIOR E interior. Pisos,
locales, torres, parkings, etc...
657.186.735
REFORMAS. De baños, alicatado,
paletería, etc... 657.186.735
JARDINERO. Mantenimiento de
jardines, zonas comunitarias,
particulares, césped artiﬁcial, etc...
657.186.735
PRESTAMOS EN 48H a partir de
6.000€. Financiera con oﬁcina
en Mataró. Con la garantía de tu
piso/casa 685.235.155 (llamadas y
whatsapp) pidetucredito.com
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ANUNCI OFICIAL
Servei de Mobilitat
Aprovades les normes, que poden consultar-se al web de
l’Ajuntament, per a l’adjudicació d’autoritzacions temporals
d’ocupació de la via pública per a la venda de roses i llibres
en la diada de Sant Jordi 2019, s’obre el termini del 2 al 17
d’abril, per a què les persones interessades presentin les
sol·licituds amb la documentació corresponent:
-Per Internet: accedir a l’Oficina Virtual/Empreses; cercar el
tràmit; omplir les dades del formulari i triar sobre el plànol la
ubicació on es vol situar la parada; fer la sol·licitud i imprimir
l’autorització.
-Per telèfon al 010*: identificar-se amb el DNI i indicar la
ubicació on es vol situar la parada.

Ajuntament de Mataró

Complimentats els tràmits interns, s’enviarà l’autorització a
nom de l’interessat i a l’adreça del Padró.
-Presencial: per als professionals per a parades de llibres al
costat o a l’entorn de la pròpia botiga i per a parades de venda
de roses, al Servei de Mobilitat (plaça de Granollers, 11; de 9
a 14 h).
Les entitats, escoles i particulars, adreçar-se a les Oficines
d’Atenció Ciutadana del Centre (La Riera, 48), Rocafonda
(carrer de Josep Punsola, 47), Cerdanyola (passeig de Ramon
Berenguer III, 82), Molins (carrer de Nicolau Guanyabens, 2325), Pla d’en Boet (carrer de Juan Sebastián Elcano, 6) i
Cirera (carrer de Cadis, 1). Horaris al web de l’Ajuntament,
apartat L’Ajuntament/Atenció Ciutadana.
El procés d’adjudicació es durà a terme en les fases següents:
del 2 al 4 d’abril només sol·licituds de persones físiques o
jurídiques que exerceixin una activitat econòmica de
floristeria o llibreria a Mataró; del 5 al 10 d’abril només
sol·licituds d’entitats culturals, científiques o cíviques sense
ànim de lucre i amb seu a Mataró; centres escolars,
escriptors, autors i editors; del 11 al 17 d’abril només
sol·licituds de persones físiques que no exerceixin una
activitat econòmica de floristeria que estiguin empadronades
a Mataró.
Cadascun dels períodes s’iniciarà a les 8.00 hores del primer
dia. Aquests terminis no són exclusius, podent tots ells
presentar les sol·licituds fins al 17 d’abril.
La Fira del Llibre de la Plaça Santa Anna es regula per les
seves pròpies normes.
Mataró, 26 de març del 2019
El regidor de Seguretat, Serveis Centrals i Bon Govern
Juan Carlos Jerez Antequera
*Cost de la trucada 010. El cost de la trucada dependrà en cada cas
de les tarifes estipulades per cada operador. Horari de dilluns a
divendres de les 8 fins a les 19 h. caps de setmana i festius tancat.
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PROFESSIONALS
PINTOR Experiencia y Seriedad.
Conozca nuestros trabajos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel.
672.802.951
INSTAL·LADOR AUTORITZAT.
Electricitat, Aigua, Gas, Calefacció.
669.067.869. info@rtornay.es
T'AGRADARIA EDUCAR EL teu
gos? Posa't en contacte amb mi!
680.347.734, o, canquisso@hotmail.
com
CONTACTES
NUEVA ESCORT 23 AÑOS.
632.219.539
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar
de encuentro.24h 689.843.590.
Piso privado
JAVI 7O AÑOS, buena posición.
Pasivo, deseo chico activo.
Máximo 48 años. Atlético, moreno
682.462.579
MASAJES CHINOS. Zona Plaça
Catalunya. También a domicilio.
688.159.279
MASAJE RELAJANTE. Rocafonda.
Carrer República Argentina.
688.019.796
NUEVO EN MATARÓ. Masaje todo
el cuerpo. Zona Frederic Mistral.
656.606.738
MASAJE TODO el cuerpo. 1 hora
30€. Chicas nuevas. También a
domicilio. Zona La Havana, Rda.
Cervantes. 688.019.809
1 4 S RTAS. S I E M P R E a t u
disposición. La mejor casa de
relax en Mataró. Abierto las 24h.
Ven sin compromiso. 93.741.63.41
/675.290.046
SE PRECISA ENCARGADA casa
relax. S.Social, sueldo y comisiones.
Y mujer limpieza. 625.511.066
Llamar de 9h a 14h.
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
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Llar
Llar
I una pèrgola
d'alumini al jardí?
Aquest element, molt econòmic, té
aplicacions tant pràctiques com decoratives i ens permetrà usar més el pati.

Les pèrgoles d’alumini són una de les millors opcions per separar ambients al jardí. Acostumen a
utilitzar-se principalment per delimitar una zona
de descans o de menjador, ja que poden protegir
del sol, de la pluja, del vent o de qualsevol altre factor climatològic.
Són una de les principals tendències decoratives
arreu del món, ja que amb aquestes es poden aconseguir una gran varietat d’estils decoratius, donant
així un toc molt personal i bonic a aquest espai. Les
de fusta sempre han estat les més populars, però les

>
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d’alumini estan tenint també molt d’èxit gràcies al fet que són més
fàcils de muntar ja que són molt més lleugeres. També són molt resistents al sol i a la humitat, i el seu manteniment és molt senzill.

Decorar-les
Pel que fa a l’aspecte decoratiu, en podeu treure també molt profit ja
que podeu posar testos penjants, cortines, gelosies o qualsevol altre
element decoratiu. A més, hi ha una gran quantitat i varietat de dissenys, podent escollir una pèrgola senzilla o altres més elaborades
i cridaneres amb detalls arabescos o diversos ornaments encastats.
Com que hi ha tanta varietat, hi ha també molts preus, així que poden adaptar-se perfectament al vostre pressupost, essent a més una
bona inversió ja que són molt resistents i duraran molts anys.

PROFESSIONALS EN SERVEIS

llum . aigua . gas
calefacció . air e c.

TEL. 93 756 87 76
WWW.GRUPB.COM
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La volta catalana, de
l’oblit a la tendència
El món de la construcció viu canvis molt
importants i sovint algunes tècniques tradicionals
cauen en desús. El mestre d’obres Jordi Domènech
Brunet, amb més de 40 anys de professió a les
seves esquenes, ens parla de l’element estrella de
la nostra arquitectura: la volta catalana.

La també anomenada volta tabicada o de maó de
pla, va ser utilitzada durant segles com a element
estructural dins l’arquitectura tradicional. Segons
Domènech, la seva gran resistència, la facilitat d’adaptació per cobrir espais irregulars i el fet de ser un
recurs econòmic, la van popularitzar a les construccions de la nostra arquitectura, especialment a
masies i cases de cós.

Canvi de tècniques
L’aparició de nous materials, a la segona meitat del
segle passat, va suposar un canvi a nivell de tècniques constructives més senzilles i l’ús de la volta
catalana va quedar relegat. “Van ser anys complicats
a l’hora de transmetre la sensibilitat per aquesta
tècnica i costava convèncer a arquitectes i clients
per fomentar el seu ús”.
El retorn
Darrerament, s’estan produint canvis importants i

la volta tabicada es torna a obrir
camí. La preocupació per materials més sostenibles (respecte al
formigó i el ferro), la sensibilitat
per la recuperació de tècniques
constructives tradicionals i la seva
adaptabilitat a tot tipus d’estils estètics, han ajudat a aquest canvi
de tendències, sobretot en rehabilitacions d’habitatges.
La volta catalana és tendència i en Jordi Domènech des del
Maresme, un dels seus màxims exponents, en té bona part de culpa.
“La formació és clau per a poder
passar el coneixement d’aquesta
tècnica. Per sort, cada cop hi ha
més demanda i això facilita que els
professionals participin als tallers

00 Tot Llar 1863.indd 4

03/04/2019 16:46

De casa nostra
als Estats Units
Rafael Guastavino, arquitecte valencià que treballà a Catalunya,
on entre altres obres bastí el nucli central de la fàbrica de Can
Batlló (Universitat Industrial), a la dècada dels 80 del segle
XIX va establir-se amb el seu fill als Estats Units d'Amèrica.
Ambdós van exportar el mètode de construcció basat en el
tradicional sistema de maó de pla utilitzat pels mestres d'obra
catalans des del segle XVII i que permetia construir gairebé
tota una casa utilitzant només materials de terra cuita com
el maó i la rajola.
Després de l'incendi de Chicago de 1871, l'opinió pública nordamericana, els constructors i els arquitectes cercaven noves
tècniques constructives basades en la utilització de materials
incombustibles. Un era el ferro, que ja s'estava utilitzant i del
qual els arquitectes nord-americans eren mestres. L'altre va
ser la terra cuita, en l'ús estructural de la qual Guastavino era
un gran expert. L'èxit arribà quan Guastavino va construir
les voltes de la Biblioteca Pública de Boston (1889), dels
arquitectes McKim, Mead & White. La crítica arquitectònica
nord-americana va quedar fascinada per aquelles voltes que
semblaven no recolzar-se enlloc.

ESPECIALISTES EN ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
• Instal·ladors certificats
bateries de liti Sonnen.
• SAT oficial inversors Fronius.

sobre la volta, com els que organitza el Gremi de Constructors
i Promotors d’Obres i l’escola
Orígens, a la ciutat”. Domènech
és del Masnou i actualment treballa en obres per tot Catalunya.

• Especialistes en eficiència
energètica.

Envia’ns la teva factura de la llum a info@techsolar.cat
i et farem un estudi i proposta ideal del teu cas,
per arribar a obtenir un consum 0 de la xarxa.

www.techsolar.cat

T. 93 143 16 92 | Avda. Maresme, 161, local 3, Mataró
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Com millorar
una estança
sense
finestres?
Una habitació sense finestres és
angoixant, perquè no té cap punt
de llum exterior, per petit que sigui. A més, tampoc permet que
entri aire a l’estança. Per això, cal
recórrer a una sèrie de trucs que
permetin optimitzar la decoració
i aconseguir una estança espectacular com la resta.
El primer objectiu ha de ser
fomentar la lluminositat de l’estança. Per això, hem d’utilitzar
colors clars en els mobles i en
la pintura, la qual cosa farà que
l’habitació sembli més àmplia i
que la llum artificial es potenciï
i il·lumini més.

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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Els miralls, un clàssic
Una altra opció important són els
miralls, que creen reflexos de llum,
i a la vegada projecten les parets
com si fos una habitació més àmplia. D’aquesta manera, la claror
es reflecteix millor.
Seguint amb la mateixa idea,
anirà molt bé posar una porta de
vidre, que ajudarà a entrar la llum
de la resta de la casa.
I per què no posar un pòster o
un quadre? Qualsevol imatge agradable ens donarà la possibilitat de
sentir-nos com si miréssim per la
finestra, especialment si es tracta
d’un paisatge.
Un darrer consell important és
tenir en compte el mobiliari, ja
que com és minimalistes siguem
més sensació d’espai i claror
guanyarem.
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Mosaic amb rajoles
trencades
Revestir superfícies amb restes de rajoles trencades té resultats
molt vistosos. La bellesa d’aquesta tècnica, anomenada trencadís, és que els objectes capten la llum amb una brillantor i un
cromatisme peculiars.

El primer que cal fer és netejar bé la
superfície, retirant qualsevol resta
de greix. Per això es pot utilitzar
amoníac rebaixat amb aigua. Per
fer la imprimació, si es tracta de
ferro, cal aplicar dues capes de
mini i s’han de pintar les vores que
quedin a la vista amb un esmalt
setinat. Feu un esbós amb llapis
o guix sobre la superfície amb els
traços que us agradin.
Col·loqueu els trossos de rajola
i encoleu-los amb un adhesiu especial per a ceràmica. Els trossos
han de quedar separats entre sí
uns mil·límetres.
Arriba el moment d’aplicar un
ciment per a farcir les juntes entre
les rajoles. Humitegeu la superfície
del mosaic amb un polvoritzador
amb aigua i aboqueu la pasta, estenent-la amb una espàtula. Abans
que la pasta s’assequi totalment,
passeu una esponja humida

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

670 053 959
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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)

Lluna Nova al signe d'Àries. Amb

Mart ha deixat Taure per començar

Mart ja transita pel teu propi signe.

aquest cicle pots sentir que tens

a moure's pel signe de Bessons. Això

Reps una dosi extra d'energia, d'im-

oportunitats noves, veus nous horit-

inclina que siguin els assumptes eco-

puls per emprendre. Si dubtaves en

zons cap on projectar-te. Assumptes

nòmics els que prenguin protagonis-

començar alguna tasca, es dóna el

familiars enceten una nova etapa.

me durant aquest trànsit.

toc de valentia necessari.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

La Lluna Nova a Àries, posa èmfasi al

La tensió entre planetes que passen

Vida social amb tres planetes per la

teu sector de la professió. Es poden

pel sector laboral vers el de les con-

Casa VII. Si tens germans i estàveu

obrir camins en el sector professional

viccions i filosofia de vida, pot fer que

desconnectats, es pot recuperar el

però demana que posis més energia

et replantegis feines amb les quals

diàleg. Persones poc clares, poden

del que és habitual.

no t'identifiques.

fer-te perdre la paciència.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Venus ja a Peixos, circula de ple per

Si hi havia un tema relacionat amb

Mart a Bessons, transita per la teva

la casa de la feina i pot donar bones

fills, que estava estancat, amb Mercuri

Casa VII i fa pensar en situacions re-

oportunitats. Si treballes i pateixes

directe i aspectant a Plutó, es reacti-

lacionades amb la parella que passen

tensions laborals, es poden anar cal-

va. Tant per buscar descendència o

a l'acció. Si el diàleg estava paralitzat,

mant els ànims.

resoldre un problema.

es pot recuperar.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Mercuri per la Casa III, pot fer que

El Sol transitant per la Casa III, s'enfo-

Mercuri a prop de Venus, proposa

surtis de cert ostracisme en el qual

ca en pensaments per posar energia

expressar el que sents. Els afectes es

t'havies tancat darrerament. Has tin-

en projectar i idear nous horitzons.

tornen prioritaris, així com posar pes

gut temps per observar. Ara cal passar

La Lluna a la mateixa Casa, inclina a

en desenvolupar els talents, sobretot

al diàleg i a l'acció.

expressar emocions.

els artístics/musicals.

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

concursos

GUANYA

70

€

Amb el CONCURS de la
PARAULA INVERTIDA i el
concurs del
BANNER INVERTIT
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Busca entre els anuncis de la revista la paraula invertida i envia la
resposta en una carta o postal, o a través de la nostra web.

BANNER INVERTIT: 35€*

Navega per la web totmataro.cat fins trobar el banner invertit, fes clic
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.

Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb
la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL BANNER INVERTIT per:

1- Carta/postal a l’adreça: C/ d’en Xammar, 11, 08301, Mataró.
2- Omplir formulari de participació a: totmataro.cat/concurs.
Si només s’ha encertat un dels dos concursos, s’optarà només a la meitat
del premi. Més info a: www.totmataro.cat/participa/concursos

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
ROSA Mª LOZANO DAMOTA / SONIA AMORES MOLINA
Paraula invertida ed. 1860/1861:
SERVEI / CATEGORIES

Adreça web del banner invertit 1860/1861:
www.futurasl.es / www.acuarella.eu

• 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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Mascotes
Sílvia Serra revalida
la victòria a l’SpAm
La candidatura de l'actual Presidenta de
la Protectora obté el 79,62% dels vots
en les eleccions a la presidència

Sílvia Serra revalida la victòria a l’SpAm. L’actual
presidenta de la Societat Protectora d’Animals de
Mataró ha guanyat les eleccions, celebrades el passat
divendres, amb el 79,62% dels vots de l’assemblea.
Per la seva part, la candidatura “Obrim l’SpAm”, que
liderava Antonieta Spedalieri, va obtenir 42 vots (el
20,38%) restant. Serra va fer una crida per “treballar
conjuntament en la consolidació del paper proteccionista de l’entitat i en seguir donant resposta a les
necessitats que presenten els animals abandonats a
la nostra societat”. La Junta que dirigirà l’SpAm els
pròxims anys està també formada per Núria García
i Amat, vicepresidenta; Marta Masmitjà, tresorera;
Roser Elias, secretària; Marina Valls, Àfrica Arroyo i
Irene Mainat, vocals.

1. Refermar l’entitat com a referent del proteccionisme,

Sis objectius
La candidatura es presentava amb sis objectius:

6. Compromís amb la transparència financera i promoure una participació més activa de socis i sòcies.
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2. Seguir treballant per tal que el nou Centre d'Acollida
d'Animals de Companyia de Mataró sigui una realitat
3. Dotar a l’entitat d’un espai propi amb tots els
requisits pel benestar animal, amb un pla d’estalvi
anual que el faci possible.
4. El compromís amb els gats de carrer de Mataró amb
l’adequada aplicació del CER (Captura, Esterilització
i Retorn).
5. Organització del voluntariat que permetin una
col·laboració més eficaç.

03/04/2019 16:45

Mascotes

Ull amb dormir
amb el nostre gos
No és estrany que en la intimitat de la nostra
llar i quan acollim a les nostres mascotes se'ns
plantegi el dilema de dormir o no amb elles.
Marmota, start up especialitzada en descans,
ha volgut indagar sobre quins efectes pot tenir
en la nostra salut dormir amb una mascota
en el llit. I el titular és una advertència: té més
perjudicis que no pas avantatges.

La veterinària María Pifarré, consultada per Marmota,
assegura que els animals han d'estar sempre desparasitats, nets i els amos han de portar-los al veterinari
amb regularitat; unes condicions que no sempre es
compleixen, amb el que pot ser desaconsellable que
l'animal dormi en el nostre matalàs. A més, per a les
persones amb el sistema immunològic feble –persones d'edat avançada, nens, dones embarassades,
malalts de VIH i oncològics–, així com persones asmàtiques, la pràctica pot ser un veritable problema.

Desavantatges de dormir amb la teva
mascota al llit
Altres desavantatges generats de dormir amb la
nostra mascota inclouen el fet que l'animal pot generar una relació d'aferrament excessiu que li causi
ansietat en el moment de la separació amb l'amo.
També existeix el risc que en dormir amb l'amo,
la mascota confongui la seva jerarquia en la llar,
considerant-se líder i tracti de defensar el llit com a propi a l'hora
de no voler baixar-ne mai. De fet,
la pròpia empresa Marmota ha
dissenyat un matalàs especial per
fer co-llit entre amo i gos i resoldre
així aquesta problemàtica.
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María Pifarré apunta que, en primer lloc, “hem d'admetre que el fet de deixar-los entrar a la nostra habitació o en el nostre llit respon més una necessitat
personal que estiguin amb nosaltres en tot moment.
La nostra mascota no serà més feliç pel fet de pujar
o no al nostre llit” subratlla.

Alguns beneficis
Sí que és cert que existeixen alguns beneficis a l'hora
de dormir amb la nostra mascota, com per exemple
la sensació de tranquil·litat propiciada per la calor
i la respiració de l'animal i també el sentiment de
seguretat i estabilitat, afirma María Pifarré.
Es tracta d'un tema de costum, si eduquem a la
mascota a dormir en el seu llit, en un altre lloc que
no sigui la mateixa habitació, la seva rutina farà que
quan arribi el moment de dormir, busqui el racó que
programat per al seu descans.

03/04/2019 16:45

Educar el meu gos
L’educació canina permet millorar la relació
entre el gos i el seu guia a través d’un vincle
de confiança fomentat en un procés d’aprenentatge mutu.
Gràcies a l’educació canina millorareu la vostra
convivència i el vincle que us uneix, podreu
corregir conductes inapropiades i ensenyar-li
de noves que li permetin desenvolupar-se en
equilibri i entendràs més adequadament quines
són les seves necessitats.

Vull educar el meu gos: què faig?
L’educació d’un gos és una part essencial del seu
benestar i, com els seus amos, és una responsabilitat
que tenim i hem d’assumir. Hem de ser conscients
que es tracta d’un procés d’aprenentatge que té les
seves característiques i que necessita el seu temps,
així que el primer que et recomanem és molta paciència i dedicació. Cap gos neix educat i, per aprendre correctament, necessitarà que estiguis al seu
costat, que siguis disciplinat i que practiqueu junts
tant com pugueu.
També és important que no oblidis que l’educació
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ha de ser sempre una activitat positiva. Aquesta és
la millor manera que la teva mascota integri tot el
que li estàs ensenyant.
I, a més, no podem deixar de destacar que es tracta
d’un procés important en el qual la professionalitat
és bàsica. Si no saps ben bé com aplicar l’educació
canina, contacta amb un expert que et pugui guiar
i assessorar. També és molt recomanable participar
en classes grupals on, a més dels coneixements, tant
tu com el teu gos podreu socialitzar amb altres gossos i aprendreu a mesura que interactueu amb els
altres membres de la formació.

03/04/2019 16:45
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Argentona

Arriba una nova edició de la Mostra d'Entitats
La plaça Nova d'Argentona serà dissabte el punt de trobada de les associacions
de la vila per donar a conèixer els seus projectes i activitats
Societat: Redacció

Aquest dissabte, la plaça Nova
d'Argentona acull una nova edició
de la Mostra d'Entitats. La jornada,
que se celebrarà durant tot el dia
al centre de la vila, està impulsada per la regidoria de Participació
Ciutadana i serà el punt de trobada
de les diferents associacions que
prenen part al teixit econòmic del
municipi.
L'objectiu de l'esdeveniment és
que les diferents agrupacions mostrin i donin a conèixer als veïns i
veïnes quins projectes i activitats
duen a terme durant tot l'any.

Prop de 40 entitats
La cita comptarà amb prop d'una
quarantena d'entitats argentonines
que disposaran d'un estand des
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d'on realitzar la seva promoció i
difusió particular.
Durant tot el dia, la regidoria habilitarà un espai central a la plaça
en el qual les associacions portaran a terme exhibicions i activitats
obertes a la participació: balls, tallers de circ, actuacions musicals
i diverses propostes esportives,
entre d'altres.

Tot tipus d'activitats

El programa inclou tota
mena d'activitats per a
petits i grans: ballades de
gegants, gimnàstica terapèutica, taller de circ, partits de bàsquet i futbol o,
fins i tot, concerts

Al matí, la Mostra oferirà als assistents una xocolatada amb productes de comerç just i, durant
tot el dia, el centre de la vila albergarà un estand amb fruita i un
rocòdrom del grup de muntanya
d'Argentona. El Consell d'Infància i Ràdio Argentona, per la seva
banda, s'hi sumaran a través d'una
programació especial.

Impulsar el teixit
associatiu local
La Mostra va néixer l'any 2016 amb
la pretensió de fomentar la visibilitat i la tasca del teixit associatiu
local. A més a més, la iniciativa
s'inclou en el pla de dinamització associativa que ha elaborat
l'Ajuntament d'Argentona amb
la col·laboració de la Diputació
de Barcelona.
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La comèdia 'Ovelles' arriba
a la Sala aquest divendres

un regal caigut del cel pot arribar
a capgirar la seva realitat

Una obra reconeguda
El text parla en clau d'humor d'una
generació (amb carrera i màster
inclosos) devastada per la crisi
econòmica. 'Ovelles' va ser una
de les obres finalistes als Premis
Butaca 2018 i està protagonitzada
per Biel Duran, i els actors mataronins Albert Triola i Sara Espígul.

Fou una de les finalistes als Premis Butaca 2018

| Redacció

Duran, Espígul i Triola

Cedida

Divendres a la Sala

'Ovelles' arriba a la Sala aquest
divendres al vespre. L'obra dirigida
per Carmen Marfà i Yago Alonso
narra la història d'en Víctor, l'Alba i
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l'Arnau, tres germans de Barcelona
que es troben per decidir què fer
amb una herència. Aviat, però,
s'adonaran que allò que semblava

L'obra de Marfà i Alonso
començarà a les 20:30 del
vespre i el preu de l'entrada és de 10 euros
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La taxa de graduació a l'ESO
baixa un punt al Maresme

Bruno Marco patinarà
a Alemanya amb els
millors del món

Cabrils i Argentona anoten els registres més baixos,
amb el 82% i el 82,05%, respectivament

El llavanerenc ha estat
campió de Catalunya

La taxa de graduació a l'ESO ha
descendit al conjunt de la comarca,
fins a situar-se en el 89,01%, segons dades del darrer informe de
l'Observatori de Desenvolupament
Local del Maresme. Es tracta d'un
percentatge un punt inferior a
l'anotat el curs anterior, quan el
90,22% dels alumnes matriculats
van superar el quart curs de l'educació secundària. Tot i aquesta
davallada, l'estudi apunta que la
xifra assolida al Maresme continua superant la mitjana catalana
(88,61%).

Les dues cares de la moneda
A escala local, l'informe assenyala
que hi ha nou municipis on s'han
obtingut millors resultats que l'any
anterior. Entre aquests s'hi troben

Una altra via

El 25,5% de la població jove de 17 anys del
Maresme opta per deixar
el sistema educatiu

Imatge d'un jove a classe
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Cabrera de Mar, amb el 100% de
graduació; Vilassar de Dalt, amb el
96,94% o Palafolls, amb el 96,47%.
D'altra banda, Cabrils i Argentona
són els territoris que presenten els
registres més baixos, amb el 82% i
el 82,05%, respectivament.

La segona etapa
D'entre les diferents alternatives
d'escolarització postobligatòria
possibles, el batxillerat continua
sent l'opció més triada (amb el
55,11%), seguida dels cicles formatius (amb el 32,14%), segons les
darreres xifres disponibles.
No obstant això, la taxa maresmenca de graduació al batxillerat,
amb el 84,19%, es troba per sota de
la mitjana catalana, que se situa
en el 86,70%. | Redacció

Oferta de centres

Al Maresme es pot cursar
l'ESO en 73 centres educatius: 38 públics, 32 privats i tres privats

Arxiu

Bruno Marco en acció

Cedida

El jove patinador Bruno Marco
ja està preparat per competir amb
els millors del món a Alemanya.
Amb tan sols 15 anys, l'esportista
ha estat seleccionat per participar
en la Copa Alemanya de Patinatge
Artístic, que se celebrarà del 7 a
l'11 de maig a la ciutat de Friburg.

Mèrits en cinc anys
Només fa cinc anys que Marco
practica aquesta disciplina, però,
l'esportista ja ha aconseguit ferse amb alguns dels certàmens
més importants al territori. Per
exemple, ha estat subcampió de
Barcelona, campió de Catalunya,
subcampió d'Espanya, i ha arribat a ocupar la setena posició en
l'àmbit europeu.
Actualment, Marco competeix
amb l'equip juvenil del Club Patí
Parets. L'esportista va encetar la
seva carrera en el món del patinatge a Llavaneres, encara que
en els seus inicis també va provar
sort amb altres disciplines com la
gimnàstica esportiva. Aviat, però,
va veure que els patins eren la seva
predilecció. | Redacció
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Més de 13 mil maresmencs es
controlen el càncer colorectal

El programa va detectar 74 càncers del 2015 al 2017.

Cedida

És el tumor més freqüent a Catalunya, amb 6.000 casos
nous cada any
El 2018 van fer-se la prova 13.058
persones –homes i dones de 50 a 69
anys–, que signifiquen un 37,29%
del total de persones a les qui es va
fer arribar la carta convidant-les
participar-hi. Tot i això, es tracta
de la taxa de participació més alta
des que es va iniciar el programa
en aquesta comarca l’any 2015.

La detecció precoç en el càncer
colorectal és clau per millorar la
probabilitat de supervivència dels
qui el pateixen, tenint en compte
que aquest pot desenvolupar-se
durant mesos sense produir molèsties. El 31 de març, va celebrar-se
el Dia Mundial contra el Càncer
de Còlon i Recte.| Redacció.

Mor un home a Dosrius en caureli a sobre el remolc d'un tractor

Detall del remolc d'un tractor agrícola.

Tot Maresme Colon, Tractor i Burriac .indd 2

Castell abans de la restauració.

Arxiu

Una part de l’edificació ha
estat reparada dels desperfectes ocasionats per
les pluges del passat mes
d’octubre
El Castell de Burriac va tornar a
obrir les seves portes als visitants
el passat cap de setmana. La torre
restava tancada al públic després
que les fortes pluges registrades el
passat mes d’octubre provoquessin uns greus desperfectes que
feien que no es pogués garantir la
seguretat de les visites i l’estat de
conservació d’una paret del castell.
Els treballs han estat realitzats per una empresa experta
en obres i restauració especials,
i han comptat amb la corresponent autorització de la Direcció
General del Patrimoni Cultural de
la Generalitat de Catalunya i la direcció d’una empresa especialitzada en aquest tipus d'edificacions.

Cedida

La víctima caminava al costat mentre un altre conduïa
Un home ha mort a Dosrius
(Maresme) aquest dijous en caureli a sobre el remolc d'un tractor en
un camp de conreu, segons han
indicat els Mossos d'Esquadra.
El cos policial ha rebut l'avís cap
a les dues del migdia. La víctima
caminava al costat d'un tractor
amb remolc que conduïa una altra

El Castell de Burriac
torna a obrir les seves
portes

persona. Per causes que s'investiguen, el remolc s'ha tombat i li ha
caigut a sobre. Quan han arribat les
unitats del Sistema d'Emergències
Mèdiques (SEM), l'home ja havia
mort, segons ha indicat la mateixa font. La víctima és un home de
nacionalitat espanyola, de 60 anys
i veí de Canyamars, Dosrius.| ACN

Darrers retocs
En concret s’ha procedit al desmuntatge de les restes de la restauració duta a terme al 1991 i en
la reparació del tall del mur original per a consolidar finalment
els elements de morter i de pedra.
També s’han arranjat els esglaons
que donen accés a la part baixa
de la torre. L’actuació ha tingut
un cost de 22.000 euros. | Redacció
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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

PLA D’EN BOET (Ref. 316153). Pis de
52m2 en finca d’obra seminova. 2 hab.
ext., bany complet; menjador ext. amb
sortida a balcó i cuina americana. Calefacció i aire condicionat. Terrassa compartida
(no comunitària!) de 45m2.

145.000 €

T

OFICINA PERAMÁS: Miquel Biada, 79 · T. 937 378 028 · ba510@tecnocasa.es
Via Europa (Ref. 248539). 3 pis de 120m2
amb ascensor i pàrquing. 3 dormitoris,
dos banys complets, cuina office independent 15m2 i saló menjador de 25m2
amb sortida terrassa. Parc infantil i jardins
comunitaris.

275.000€ Abans 279.000€

T

Via Europa (Ref. 648712)
648712).
LLOGUER LOCAL. Totalment reformat.
Consta de bany complet, sala de reunions
i magatzem en la part posterior. Persiana
elèctrica i tancament d’alumini.

800€

T

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

8438

CERDANYOLA SUD (Ref. 265233). Àtic
de 120m2. Pis de 4 dormitoris, ampli
saló-menjador amb sortida a balcó, bany
complet i galeria. Amb molta llum i a prop
de tots els serveis.

79.000€

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

Ramon Llibre,

d'avis a nets

Perfils: Berta Seijo

“Donar a conèixer les arrels culturals i religioses
de Mataró als infants” és el principal objectiu de la
tasca de Ramon Llibre. El mataroní presideix l’Associació de la Passió Infantil, entitat sense ànim de
lucre que, mitjançant l’art del teatre, ajuda a conservar i reivindicar any rere any les tradicions i festivitats amb més història.
Entre les obres que representen, no hi poden faltar tributs a dates tan assenyalades com la Festa
de Sant Simó, la castanyada, Nadal, Sant Jordi o la
Setmana Santa. De fet, diumenge a les sis de la tarda
al Foment Mataroní tindrà lloc una nova edició de
la Passió Infantil, un espectacle amb continuïtat al
municipi des de fa més de tres dècades.
Aquesta tradició, però, compta amb més d’un segle
d’història a Mataró. “Ara ens trobem a la tercera etapa,

encara que tot va començar el 1904 amb un text de
petits poemes escrits per Josep Concabella”, explica.

Sense prejudicis ni barreres
Per al president d’aquest grup de voluntaris i voluntàries, “la Passió Infantil és un reflex del que és
la ciutat actualment”. El Taller de Teatre compta
amb nens i nenes no tan sols mataronins, sinó també procedents d’altres llocs del món com Polònia,
Ucraïna, les Filipines o Algèria, i amb diferents arrels
culturals i religioses.
“Tot i ser una representació típicament catòlica, la
integració és absoluta i s’hi produeix un intercanvi
de coneixements, tradicions i idees molt enriquidor
entre les dues bandes”, explica Llibre. Tanmateix,
l’entrevistat reconeix que hi ha dos temes “vetats”
dins l’entitat: “El futbol i la política”.

Una obra amb futur?
“Fa més de deu anys que ens sembla que un dia o un altre
haurem de tancar la paradeta”, afirma el president de l’Associació. Quan pensen que preparen la darrera representació,
però, “sempre truquen a la porta noves famílies, infants i
col·laboradors amb ganes de participar”. De fet, ara mateix
Llibre no es planteja un relleu imminent i deixa clar que,
“mentre hi hagi forces”, seguirà encapçalant l’Associació
amb tot el que això comporta.

Daniel Ferrer

APUNTS
Defineix-te: Poc enraonador i molt treballador
Un pintor: Jordi Arenas
Una pel·lícula: Qualsevol bon western
Un somni: Que la Passió Infantil no es perdi
Una afició: Tenir cura de les meves plantes
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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: Consta de 3 habitaciones (1 doble), cocina de
roble blanca con galería anexa, baño con
ducha, los exteriores aluminio, los suelos
de parquet. (C.E. EN TRÁMITE)

T

92.000€
Ref. 4526

T

ZONA
SORRALL

R
TU HIPOTECOASAPUEDES!
L 100%

Ref. 7076
ZONA
LA LLANTIA

PLANTA BAJA REFORMADA CON ENTRADA
INDEPENDIENTE: 2 hab. dobles 1 de ellas con
doble altura, baño completo con ducha, cocina office de haya, galería, calefacción y a.a.,ext.
€ aluminio. (C.E. EN TRÁMITE).

T

149.000

GRAN PISO
DE 120M2
CON
ASCENSOR

Grandes dimensiones, 4 hab. 2 dobl, 2
baños reformados, cocina office 12m2
lacada blanca, lavadero, salón comedor con balcón exterior amplio y vistas a
montaña, calefacción. (C.E. en Trámite).

189.000€

Ref. 4525
T
ZONA Mª
AUXILIADORA:

PISO DÚPLEX CON TERRAZA SEMI NUEVO: En comunidad reducida, 2 hab., baño
completo ducha, salón comedor con la
cocina integrada tipo americana, terraza
€ de 20m2. ideal parejas. (C.E. EN TRÁMITE).

159.000

Ref. 4509
T
ZONA
ROCABLANCA:

OCASIÓN! EXCELENTE PISO GRANDES
DIMENSIONES: Reformado, ascensor, cocina, galería, baño con ducha y aseo, 4 hab.
2 dobl, salón com. 28m2, suelos gres. Piso
€ exterior muy luminoso.. (C.E. EN TRÁMITE).

217.000

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

937 965 148
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4
MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66

(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - Cirera

98.500 €

MATARÓ - Eixample

150.000 €

PLANTA BAIXA D’ORIGEN AMB MOLTES POSSIBILITATS!

PIS COMPLETAMENT EXTERIOR AMB TERRASSA DE 15M2!

75m², 2 habitacions, 1 bany amb dutxa, cuina office, saló-menjador i
terrassa superior. Pròxim a supermercats i escoles. Converteix-la en
un lloc únic i de categoria. Molt lluminosa!!! T 151390

65m², 2 habit, 1 bany, cuina americ., saló-menjador, balcó, calefacció, terres parquet, tanc. alumini, ascensor... Molt assolellat i conservat! A prop supermercats, escoles, botigues. Ideal parelles!! 151555

MATARÓ - Parc Central

198.000 €

PIS TOTALMENT MOBLAT AMB FANTÀSTICA PISCINA!
50m², 1 habit., 1 bany, cuina office, saló-menjador, balcó, terres parquet, calefacció, traster, portes fusta, tancaments d’alumini, ascensor i zona comunitària. Pocs anys construcció!!! T 151390

LLAVANERES - Centre

239.500 €

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

MATARÓ - Eixample

260.000 €

PIS TOTALMENT REFORMAT A PROP DE TOTS ELS SERVEIS!

GRAN PIS REFORMAT TOTALMENT EXTERIOR!

108m², 3 habitacions, 2 banys, cuina office, saló-menjador, terrassa,
aa/cc, calefacció, xemeneia, terres de parquet, vestidor, etc... Immillorable situació. Oportunitat per ubicació, estat i metres!!! T 410303

114m², 4 habit.., 2 banys, cuina office nova, saló-menjador, balcó, galeria, aa/cc, calefacció, llums led.,armari encastat, portes de fusta amb
tancaments d’alumini.Totalment exterior!!!T151541

2P CASTELLÀ ( NOVA 2018).indd 2

3/4/19 10:27

al

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

MATARÓ - Centre

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

575 €

LOFT TOTALMENT MOBLAT AMB TOTS ELS SERVEIS!!
50m², 1 habitació, 1 bany complet, cuina americana, saló-menjador,
terres de gres, portes de fusta i tancaments d’alumini.A prop comerços i serveis. Ideal parelles. Llest per a entrar-hi a viure!!! T104846

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Cirera

775 €

PIS COMPLETAMENT MOBLAT I MOLT LLUMINÓS!
90m², 4 habit. (1 suite), 2 banys, cuina office, saló- menj.,, balcó, safareig, tanc. alumini. Molt comunicada: transports, botigues, escoles,
bars, restaurants. Excel·lent relació qualitat-preu!!! T 110493
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ST. I. DE VALLALTA - Centre

600 €

BONIC APARTAMENT TOTALMENT MOBLAT I ASSOLELLAT!
55m², 1 habit, 1 bany, cuina americ, saló-menjador, balcó, calefacció, portes de fusta, terres gres, pàrquing, traster, etc. Zona comunitària amb piscina. Comunicat amb comerços i serveis!! T 110702

MATARÓ - PLA D’EN BOET

770 €

PIS TOTALMENT EXTERIOR I MOLT ASSOLELLAT!
84m², 2 habit., 1 bany, cuina office, saló-menjador, balcó, zona de
safareig, calefacció, tancaments d’alumini, portes envernissades de
fusta, finestres lacades amb tanc. alumini i terres de gres !! T110680

LLAVANERES - Centre

1.200 €

PIS REFORMAT TOTALMENT MOBLAT MOLT BEN SITUAT!
87m², 2 habit., 1 bany, 1 servei, cuina office, saló-menjador, tssa, calefacció, xemeneia, parquet, pàrquing, traster, etc... Zona comunitària
amb jardí i piscina! Molta llum natural!! T 110481
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