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CREACIONS
LLAMINERES
Les pastisseries de Mataró ja llueixen totes
les novetats en mones als seus aparadors
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PREU EXCEPCIONAL!
Ref. 12633 DOSRIUS/CAN MASSUET:

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!

Bonica casa a 4 vents edificada sobre una
parcel·la 900 m2 amb excel·lents vistes
clares. La casa compta amb 130m2, terrassa
de 110m2 i jardí de 250m2. Distribució: en
planta pis tenim un dormitori, terrassa 110
m2 i habitació d’aigües. A la planta baixa ens
trobem amb 3 dormitoris dobles.

T

109.000€

T

199.000€

NOMÉS TRES VEÏNS!

BONA COMPRA!

PLANTA BAIXA INDEPENDENT!

Ref. 12970 MOLINS: A la millor zona del barri.
Bon pis exterior en cantonada de bloc. Habitatge 70m2 que destaca per la seva lluminositat i
bona distribució sense passadissos. 3 dormit. (2
dobl). Salón menjador. Balcó sobre carrer tranquil. Bany amb dutxa. Traster part superior.

Ref. 12987 CENTRE/ZONA FORN VIDRE: Zona molt tranquil·la i cèntrica. Pis alt amb ascensor. Distribució acollidora i lluminosa. Perfecte
estat sense necessitat de reformes.3 dormitoris.
Saló menjador ampliable. Balcó assolellat. Cuina
reformada. Bany amb dutxa. Calefacció.

Ref. 12290 LA LLÀNTIA: Tot a peu pla, planta
baixa reformada apropiada persones 3º edat o
amb problemes de mobilitat. Carrer poc trànsit
però a prop comerços i serveis. Acollidora i funcional. 2 dormitoris. Saló independent. Cuina impecable. Bany amb dutxa. Pati /galeria posterior.

T

130.000€

T

137.000€

T

157.000€

DE LES ZONES MÉS DEMANDADES!

SENSE VEÏNS ADALT

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. 12975 PERAMÀS: En una de les zones
més interessants de Mataró. Habitatge 120m2
+ terrassa 25m2. Presència impecable. 4 dormitoris (3 dobl). Saló 28m2. Gran cuina office. 2
banys complets. Calefacció. Traster part superior. Habitatge molt completa a preu raonable.

Ref. 12955 Z. EIXAMPLE: Habitatge amb excellents qualitats. Superf. 117m2. Bona presència
impecable. 4 dormit. Saló 26m2 indep. Balcó/
terrasseta. Cuina office equipada i actualitzada.
Galeria 2 banys (1 suite). Calefacció. Terres parquet /porcellànic. Aparcament + Traster.

T

197.260€

T

207.000€

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

T

279.500€
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Comprar o llogar?

Després de l’esclat de la gran crisi del 2008, el consumidor va agafar por a la compra. I això va passar en
un país on el 78% de la població prefereix comprar
que llogar, a diferència de grans països europeus com
Alemanya, on aquesta mitja baixa fins al 50%. En
l’actualitat, però, el mercat del lloguer està saturat.
Poca oferta, preus desorbitats, contractes de poca
durada, condicions en alguns casos abusives… així
que molta gent torna a plantejar-se la compra com
a primera opció.
La primera gran pregunta és: i si no tinc estalvis?
Doncs et direm que, si tens ingressos demostrables
i sostinguts en el temps, això no hauria de preocupar-te. A Urbenia fa temps que estem aconseguint
hipoteques “100% + despeses” per a clients amb
un bon perfil econòmic, tot i la manca d’estalvis.
Superat aquest punt, entren en joc tot un seguit de
consideracions importants.
Una de les més importants és la situació personal
de cadascú. Un bon exercici és plantejar-se en profunditat els pros i contres del lloguer i de la compra

Contingut patrocinat per

en el teu cas particular, i fer-ne una llista. Quins
beneficis té per a tu comprar o llogar? S’adapta la
compra a la teva forma de vida (mobilitat laboral o
altres condicionants)? Vols estabilitat per la teva
família? O valores més la flexibilitat a curt termini?
La decisió és totalment econòmica?
En aquest sentit, cal saber que un pis de propietat
tindrà sempre més despeses associades que no
pas un de lloguer, com per exemple l’IBI, l’assegurança, grans reparacions o les pròpies vinculacions
de la hipoteca. Així que no només facis els càlculs
comptant la quota de la hipoteca i la del lloguer. A
internet hi ha diverses eines útils per fer aquests
càlculs econòmics, com la del BBVA o el calculador
d’hipoteques d’Idealista.
Si prefereixes que fem els números per tu d’una
manera personalitzada, no dubtis en consultar-nos
en qualsevol de les nostres oficines. No hi ha una
resposta absoluta perquè depèn de molts factors,
però comptar amb informació de valor és fonamental
per prendre una decisió tan important com aquesta.

93 115 14 11
www.urbenia.es
info@urbenia.es
Arenys, Barcelona, Mataró, Pineda i Premià
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Davant de tot
En la mort d'en Musta
Nota biogràfica de Mustafà Jaadi: per Pilar Gonzàlez-Agápito

El dilluns dia 1 d’abril ens va deixar en Musta, una persona molt estimada a la nostra ciutat. En Mustafà Jaadi, en Musta, va néixer a Kasr
al-Kabir, una gran ciutat del nord del Marroc, en el si d’una família
nombrosa. Era el cinquè de vuit germans. El seu pare, home emprenedor i negociant, donà estudis a tots els fills. Quan va ser major d’edat,
va voler completar els seus estudis a Alemanya. La mecànica era una
de les seves aficions i volia aprendre per poder ensenyar.
Quan va tornar d’Alemanya, les casualitats van fer que vingués a
Mataró a saludar un amic seu. Qui li havia de dir que aquella salutació
tindria conseqüències… Va conèixer la Carmen, una noia que feia de
dependenta a la plaça Gran. Se’n va enamorar; es van enamorar!! El
setembre del 1975, es casaren. La crisi va fer que tornessin al Marroc.
Van anar a viure al poble d’en Musta, on ell va muntar un negoci, un
taller. Continuaria treballant amb la mecànica. Visqueren allà prop de
sis anys, fins que l’any 1988 tornaren a Mataró
Era un home amb una gran capacitat d’aprendre, fora del comú. Molts
vespres quan arribava a casa es posava a llegir, a revisar, a estudiar. La
seva passió: treballar i aprendre. Quan va veure el primer ordinador,
volgué descobrir la informàtica. Es comprà un llibre, “Informática
para tontos”, i al cap de poc temps era programador.
L’any 2004 entrà a treballar al servei de manteniment de l’Ajuntament.
Allà hi va descobrir un nou ambient de treball, i nous companys. La
passió per la ciutat feia que se
la sentís seva. Una vegada, va
haver d’anar a reparar un aparell d’aire condicionat. Li sembla
que no en sabia prou. Solució:
comprar-se un llibre de teoria
sobre aquestes màquines. No
el frenava res: la programació
dels regs de la ciutat, el sistema
d’il·luminació...
En Musta era un home savi, autodidacta, conciliador, parlava
cinc llengües. Va ser un home
renaixentista. Un home amb capacitats il·limitades per aprendre,
cosa que ha fet fins als seus darrers dies. Moltes gràcies, Musta,
per tot el que ens has deixat.
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40 ANYS DE DEMOCRÀCIA
APLAUDIT: El PSC va reunir els
quatre alcaldes socialistes per commemorar quatre dècades de democràcia local. Potser hauria estat bé
que s'hagués commemorat més.

NOU CAS D'ABUSOS
CASTIGAT: Altra vegada el passat
esquitxa el bon nom del Col·legi
Valldemia, amb una nova denúncia
per abusos que, òbviament, no té
res a veure amb l'actual escola.

L’ENQUESTA

Estàs a favor de
l'ampliació del Mataró
Parc?
38,5% Sí
36,2% No
25,4% Depèn del projecte

LA PREGUNTA

T'agrada el projecte de
Torre Barceló?
VOTA L'ENQUESTA A:

10/4/19 12:01

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

Els Armats de fa un segle

De fa 25 anys
Aquesta imatge, de la dècada
dels anys 20 del segle, és una de
les més antigues que es conserven
dels Armats de Mataró. Es troba al llibre sobre la història dels
Armats que ha fet Héctor López,
que explica aquesta imatge en els
següents termes.
"En un dels llibres de comptes
de la Confraria del Santíssim
Sagrament, també coneguda com
a Confraria de la Minerva, l'any

1705 trobem la primera referència documental a uns 'armats' a
la nostra ciutat que assistien al
Monument del Dijous Sant (per
fer de guàrdia d'honor de l'hòstia
consagrada) i a les processons de
Setmana Santa. Les primeres referències que es conserven ens parlen de l'adquisició de la vestimenta, formada, entre altres peces,
per granotes i morrions (mirant
de cercar una imatge antiga), babutxes (el toc exòtic) i alabardes".

De fa 15 anys
ANY XXXIII

De l’11 al 16 d’abril de 2014

www.totmataro.cat
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De fa 5 anys
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Coneixem de primera mà l’home que vol ser
el successor de Majó, Mas i Baron
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QUI ÉS DAVID BOTE?

09/04/14 13:58

Que no es quedin
per sempre més
al fons d’un calaix!
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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Interiorisme i reforma completa de la teva llar
Gaudeix del disseny, la comoditat i les últimes tecnologies

Volem enamorar-te!

Més de 26 anys fent reformes

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

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

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

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

www.totmataro.cat/ciutat

Ciutat

La Torre Barceló, per ara no
La pressió dels veïns en contra del projecte i la possibilitat de perdre la votació fan
que el govern no porti a aprovació el pla urbanístic del gratacel
Urbanisme: Cugat Comas

Dijous passat, en el Ple Municipal
d'abril, s'havia d'aprovar el pla urbanístic de la Torre Barceló, l'edifici
de 26 plantes que ha de canviar la
fesonomia de Mataró, l'anomenat 'skyline' en anglès. Finalment,
però, el govern va retirar el punt
de l'ordre del dia per evitar-se una
derrota. En l'audiència prèvia, la
plataforma "Nosaltres, Ronda
Barceló", que agrupa els veïns de
la zona, havia demanat que no es
tramités aquesta aprovació. Tot i
que en un primer moment el mateix alcalde els va assegurar que sí
que tiraria endavant, finalment
l'aprovació es va retirar.
Ja sigui per possibles vots en
contra o per no fer foc d'encenalls
en temps preelectorals, el cas és
que el Pla de Millora Urbana no

tenia prou suports. La Torre Barceló
que s'havia anunciat de moment
no té via lliure. La plataforma veïnal contra el projecte s'ha mogut
els darrers mesos i assisteix a la
nova situació a mig camí entre la
satisfacció de veure com la seva
principal demanda (que no s'aprovés el pla) es complia i l'expectativa
de ser conscients que el govern no
renuncia al seu projecte. "Tant si és
una maniobra electoral com si no
ho és, ara tenim més temps i ens
seguirem movent", explica Pilar
Anguera, una de les portaveus.
També en nom seu va prendre
la paraula Jordi Cabrera, que assegura: "Tindrem una actitud activa
per mirar que no s'aprovi allò amb
el que no estem d'acord, tots vam
comprar un pis sabent que tindríem un gratacel al davant però no
el projecte que ara es vol aprovar".

La discrepància
El projecte de la Torre Barceló va
tornar a estar sobre la taula l'any
passat, quan el govern el va presentar retocat respecte del primer
planejament, d'una dècada enrere.
A grans trets, l'edificació d'aquest
bloc passava de tenir 22 plantes a
26, era més esvelt, incorporava un
sòcol comercial i terciari i no es vinculava al pas soterrat de la ronda
Barceló. La plataforma "Nosaltres,
Ronda Barceló" no només va arrufar el nas, sinó que es va començar
a moure per fer patent que aquell
projecte no era l'original. I per denunciar les diferències entre un i
l'altre. Jordi Cabrera explica que
"el projecte inicial preveia que hi
hagués un parc, una zona verda
de 1.000 metres quadrats, que era
el que justificava tanta edificabilitat del gratacel, però amb la nova
Segueix a la pàgina següient
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Ciutat
Ve de la pàgina anterior

proposta aquest espai ha desaparegut". La plaça queda engolida
per la proposta de sòcol i, a més,
això li treu el caràcter que Cabrera
defineix "de catifa, de trampolí entre la ciutat i el mar i de destacar
l'edifici de La Farinera".
El que es volia aprovar al Pla de
Millora Urbana és, per als veïns, un
greuge important. "Posen el gratacel a primera línia: de la plaça de
1.000 metres es passa a un passadís perillós de només cinc metres
d'amplada entre els dos edificis i a
sobre amaguen l'antiga fàbrica",
denuncia Anguera.

Dignificar el barri
La plataforma es mostra expectant
al següent moviment del govern,
que tornaria a passar per portar el
PMU al Ple Municipal, sigui el de
maig, un d'extraordinari o directament al proper mandat. Cabrera,
membre de l'associació, assegura
que els veïns estan "a favor que per
fi s'urbanitzi i els desenvolupi el
sector, però d'acord amb els plans
inicials, respectant les càrregues
establertes llavors". Pilar Anguera,
també portaveu, assegura que el
nou projecte hauria de passar per
"una urbanització per tot l'àmbit:
comptant La Farinera i tota la zona
industrial de la part baixa de ronda Barceló". Els veïns, asseguren,
volen dignificar tota la zona que
defineixen com "un Bronx, amb
prostitució a la Nacional i tràfic
de drogues a la zona industrial".

Obertura 1-2-3 Barcelo + Salicru.indd 4
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LA RIERA 48
Bote busca un mandat
popular sobre el Mataró Parc

Opinió: Joan Salicrú

Repassant el que ha donat de
si el mandat, l’alcalde David Bote
té en el seu haver l’aprovació dels
quatre pressupostos municipals,
cosa que, tenint en compte que
torna a ser possible fer inversió
—i no tots els diners disponibles
s’han de destinar a pagar deute,
com passava el mandat passat—,
és un gran què. Bote ha aprovat
uns pressupostos que li permeten
fer coses, construir equipaments,
produir “totxo” —que és una mesura molt evident de demostrar
capacitat de transformar la ciutat encara que sigui en un sentit molt clàssic i de traç gruixut.
(També competeix amb el gran

actiu de l’època Mora, la capacitat de sanejament econòmic, i en
aquest sentit destaca que el 2018
s’ha tancat amb un romanent de
tresoreria de 5 milions d’euros i
és el cinquè any consecutiu que
es tanca amb superàvit).
Però en el seu deure, com hem
apuntat altres vegades, hi ha l'absoluta manca de concreció de cap
dels temes cabdals que té la ciutat
sobre la taula des de fa no quatre
sinó vuit i a vegades dotze anys:
durant aquests quatre anys no hi
ha hagut cap avanç ni en la hipotètica vinguda d'El Corte Inglés
—de fet, ben bé el contrari—,
ni en la possible ampliació del
centre comercial Mataró Parc, ni
tampoc en la necessària renovació que ha de viure el port de la

10/4/19 12:06

núm. 1864 del 12 al 17 d'abril de 2019

ciutat, absolutament desballestat
des d’un punt de vista comercial.
Tampoc el Pla d’Impuls al Centre
Històric avança a la velocitat que
caldria, vista la desertització de
carrers com el de Barcelona, que
veu com periòdicament una nova
botiga abaixa la persiana i penja
el cartell de “Per llogar”.

Doble notícia
Conscient d’això, en molt pocs dies
l’Ajuntament ha donat a conèixer
la represa dels contactes amb El
Corte Inglés —aquesta setmana
hi ha hagut una nova trobada a
Madrid amb el nou enllaç del centre comercial, aprofitant la visita al
secretari d’Infraestructures Pedro
Saura, que hauria anat “raonablement bé” i en què s’haurien explorat algunes possibilitats de futur—
i, sobretot, l’aprovació d’un decret
de treballs urbanístics previs a la
(ja veurem si possible) modificació del Pla General d’Ordenació
Urbana a la secció C1, on hi ha

Obertura 1-2-3 Barcelo + Salicru.indd 5

el centre comercial Mataró Parc,
justament per començar el camí
legal necessari per possibilitar-ne
l’ampliació. Un gest necessari legalment però totalment insuficient
per possibilitar-ho, però que llança
un inequívoc missatge polític: el
PSC està a favor de l’ampliació i
farà tot el possible perquè esdevingui una realitat. (Des del centre
comercial confirmen la bona sintonia entre les dues parts i que el
moviment de propostes i de papers
és continu en els darrers temps).
L’alcalde socialista va firmar
aquest decret divendres de la setmana passada i va explicar-lo als

"Que l’anunci té un regust
electoralista és una absoluta evidència. Des del
PSC asseguren que s'ha
esperat a l'aprovació dels
pressupostos del 2019"
grups el dilluns d’aquesta, quan
queden poc més de 50 dies per a
l’inici de la campanya electoral,
cosa que li ha valgut ferotges crítiques dels seus probables futurs
aliats d’En Comú Podem —que
asseguren que faran del tema un
'casus belli'. També ha rebut crítiques d’Esquerra Republicana,
que acusa David Bote de no haver
estat capaç de prendre cap decisió
en aquest sentit en tots aquests
quatre anys.

Que l’anunci té un regust electoralista és una absoluta evidència,
tot i que fonts del PSC expliquen
que l’alcalde no s’havia atrevit a
tirar endavant una primera acció
legalment decisiva per fer possible el procés d’ampliació fins que
no estiguessin aprovats els pressupostos del 2019, que van viure
un autèntic viacrucis des de l’octubre passat fins a ser aprovats el
mes passat, per por que l’operació
pogués descarrilar (també s’estava pendent de la firma del nou
Pacte pel Comerç, dins la voluntat
de consensuar el model comercial de ciutat amb tots els agents
implicats).
Sigui com sigui, és obvi que l’alcalde pretén usar les eleccions per
plebiscitar l’interès de la ciutadania en aquesta operació i, si surt
reescollit com a primera força, ho
presentarà com una fórmula de ratificació de la proposta. David Bote
pretén obtenir una mena de mandat popular i per això situa el tema
en campanya, convençut que hi ha
una gran part de la ciutadania que
està a favor d’aquesta ampliació. Si
els vents bufen com s’espera i pot
governar amb el món dels comuns
—i fins i tot també amb Esquerra
Republicana—, tindrà una carta
sobre la taula per pressionar-los.
Aquest, doncs, serà un tema espinós en l'hipotètic nou executiu
d’esquerres i de moment promet
donar força titulars durant la campanya electoral que, 'de facto', ja
ha començat.
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SETMANA
SANTA

2019

Arrenca la
celebració

L

es primeres processons i actes com La Passió
dels Armats o la Vestició de la Mare de Déu a
la capella dels Dolors marquen les primeres seqüències festives de la Setmana Santa de Mataró.

ESPECIAL SETMANA SANTA 1864.indd 2

Per: Neus Masnou

Amb l'arribada del cap de setmana de Diumenge
de Rams, i després que les diferents confraries
hagin estat assajant i ultimant-ho tot les darreres
setmanes, el protagonisme passarà a ser de les
processons i la devoció religiosa que comporten.
Arrenca la celebració i ho fa amb la novetat que el
Ple ja va aprovar la petició que la Setmana Santa
local obtingui la distinció d’interès turístic català
per part de la Generalitat de Catalunya. Seria tot
un reconeixement.

10/4/19 12:35
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processó de maria
al peu de la creu

A

L

a processó de Maria al Peu de la Creu és el tret
de sortida de la Setmana Santa, després del
tríduum (tres dies de demostració i formació)
que fan les diferents confraries. Mentre que a la resta
de localitats d’Espanya la setmana més litúrgica de
la cristiandat s’inicia amb el Diumenge de Rams, a
Mataró, com a molts altres municipis catalans, es
fa amb el Divendres de Dolors.
La processó està organitzada per la Germandat de
Jesús Captiu i Nostra Senyora dels Dolors i els portants duen la imatge de la Mare de Déu dels Dolors
marxant al ritme de l’agrupació musical de la mateixa
confraria. La celebració del Divendres de Dolors és
una tradició molt arrelada a Catalunya, on la Mare
de Déu dels Dolors és patrona de molts municipis.

ESPECIAL SETMANA SANTA 1864.indd 3

confraria: Jesús Captiu i els Dolors
quan?

Divendres 12 a les 19 h.

on?

Des de Santa Maria fins a la casa de la
germandat, a Rocafonda.

què?

La processó vol recordar el moment en què
la mare de Déu queda al peu de la creu on
Jesús és crucificat. És una processó de
molta passió, caracteritzada pel negre de
dol rigorós que vesteixen els portants.

10/4/19 12:35

Setmana Santa

la passió, els últims
dies de jesús

L

a Passió és una escenificació que antigament
tenia molta força a la Sala Cabanyes. El 1983 els
Armats van impulsar la recuperació de l’acte
i ara ja fa més de 30 anys que la Passió es representa al Pati del Rector de Santa Maria. L’escenificació
de La Passió mostra els darrers dies de Jesús, des
de l’entrada triomfal a Jerusalem fins la seva crucifixió al Calvari.
L’espai, a la basílica de Santa Maria, permet una connexió especial entre el públic, els actors i l’ambient,
en una Passió que procura ser molt íntima, cosa que,
segons afirma l’organització de la Setmana Santa
mataronina, la distingeix bastant d’altres “passions”
catalanes famoses, com les d’Esparraguera o Olesa.

ESPECIAL SETMANA SANTA 1864.indd 4

confraria: Armats de Mataró
quan?

Divendres 12 a les 22 h i dissabte 13 a les 21 h

on?

A l'Hort del Rector de la basílica de Santa
Maria.

què?

La Passió també té una versió infantil, a
càrrec de l’Associació de la Passió Infantil
de Mataró, que es va fer el dia 7.
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processó de la
coronació d'espines

confraria: Coronació d'Espines
quan?

Dissabte 13 a les 19h

on?

Des de la parròquia de Sant Pau, al carrer
Siete Partidas.

què?

Aquesta processó uneix les dues seus de
la confraria anant des de l’església de Sant
Pau fins l’ermita de Sant Simó.

ESPECIAL SETMANA SANTA 1864.indd 5

L

a de la Coronació d'Espines és la processó més
recent de les d'aquests dies (el 2013 el misteri
surt per primer cop a processar per la ciutat
en solitari) i és organitzada per la Confraria de la
Coronació d’Espines. La d’aquesta confraria s’ha
convertit en la processó del Dissabte de Passió a la
ciutat i omple el forat entre el Divendres de Dolors
i el Diumenge de Rams.
Tot i que els seus orígens es remunten als anys 50, la
confraria de la Coronació va cedir el conjunt històric
de la Coronació d’Espines a la parròquia de Sant Pau
fa 7 anys, el 2012. En aquell moment es va plantejar
crear aquesta processó, que actualment comprèn
la demarcació parroquial de l’església de Sant Pau.
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Setmana Santa

trenta anys de la
matinal de saetes

E

l Diumenge de Rams al migdia té lloc el Matinal
de les Saetes. Enguany es fa la 31a edició
d’un acte que, fortament arrelat al barri de
Cerdanyola, se celebra des del 1988. Concretament
és Can Tunyí (o el Parc de la Cerdanyola) el que es
converteix cada any en el punt de trobada després
de la benedicció de palmes i palmons.
A l’acte els assistents poden gaudir d’una mostra del
particular cant de la Setmana Santa, la saeta, que
s’acostuma a cantar als passos de les processons
de manera espontània. A la representació de saetes
s’uneixen altres representacions escèniques relacionades amb el món del flamenc, com per exemple
espectacles de ball oferts per la Penya Al Andalús.

ESPECIAL SETMANA SANTA 1864.indd 6

confraria: Nazareno i Esperanza
quan?

Diumenge 14 a les 12 h

on?

Al Parc de Cerdanyola

què?

És un acte molt arrelat a la comunitat d’orígens andalusos de Mataró i els
convidats que presenten les actuacions
són artistes (la majoria maresmencs) amb
força ressò en el món flamenc.
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escenificació i processó del
prendiment

confraria: Jesús Captiu i els Dolors
quan?

Divendres 14 a les 18 h

on?

Comença i acaba a Santa Maria.

què?

És recomanable, en aquesta processó,
assistir prèviament a la representació del
Prendiment a Santa Maria i presenciar la
pujada per les Escaletes, per tal de tenir
l’experiència completa.

ESPECIAL SETMANA SANTA 1864.indd 7

A

bans d’iniciar-se la processó del Prendiment,
aquest moment de la vida de Jesús és escenificat a la plaça de Santa Maria. S'hi veu com
Jesús és traït per Judes i posteriorment capturat. Es
tracta d’un acte sacramental amb orígens que es
remunten a la Catalunya Barroca, quan les representacions dramatúrgiques s’usaven per ensenyar la
història santa a la població. Es tracta de la processó
col·loquialment anomenada “de les escaletes”, degut al moment determinat de la marxa en el qual els
portants fan l’esforç de pujar les Escaletes carregant
el pes del misteri del Prendiment. Els portants fan
aquesta pujada corrent, just després que els Armats
hi hagin desfilat. Es tracta d’un moment clau de la
processó que s’ha convertit ja en un dels principals
atractius d'aquest dia.
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Una dolça tradició
Mones: Redacció

Forns i pastisseries omplen els seus aparadors de
pastissos i figures de xocolata que ens anuncien la
imminent arribada d'una de les tradicions més dolces del país. Segons la història, simbolitza la fi de la
Quaresma (que va del Dimecres de Cendra al Diumenge
de Pasqua) i el pertinent dejuni i abstinència que es
practicava temps ençà.
Avui dia la tradició segueix ben viva i és un dia marcat
en el calendari de tots els padrins i padrines. Això sí,
adaptada a temps més moderns, i això vol dir que molts
han abandonat el caràcter religiós que l'acompanyava.

Una festivitat en família
El Diumenge de Pasqua és una bona excusa per reunir
tota la família al voltant de la taula mentre s'espera
la protagonista del dia: la mona. És el torn del padrí
o la padrina, els encarregats de regalar als fillols el
tradicional pastís, per intentar superar-se cada any i
sorprendre els més joves.
Tot i que la tradició mana que la mona es menja l'endemà, avui dia alguns opten per regalar-la el mateix
Dilluns de Pasqua i menjar-se-la entre tots. Fins i tot
hi ha qui ja ha rebatejat el dilluns com a "Dilluns de
mona".

No ho deixis per a l'últim moment
Si voleu regalar una figura en concret, cal que estigueu
atents i l'encarregueu amb prou marge perquè els
pastissers puguin fer la creació. Algunes pastisseries,
a més, premien els més matiners oferint descomptes
en compres amb cert temps d'antelació, tot i que la
majoria de pastisseries tindran obert el mateix diumenge i fins i tot dilluns al matí, per a aquells que van
sempre a última hora.

Tot a Taula 1 i 2 Mones.indd 2

stos, les
De totes les mides i gu
oren els
mones i els ous ja dec
series i
tis
aparadors de les pas
forns de Mataró
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Qui regalarà la mona més original?

Amb el pas dels anys, els típics ous de Pasqua
han anat evolucionant. Mides, colors, textures... El meticulós treball dels mestres xocolaters per aplicar-hi tots els detalls marquen
l'exclusivitat del que s'ha convertit en tota
una obra d'art.
Més enllà dels ous, però, les mones s'han
convertit en l'escenari dels personatges o
temes de moda durant l'últim any. Des de
dibuixos animats fins a clubs de futbol, passant per animals o fins i tot motius polítics
(l'any passat, una de les mones que va fer
parlar més va ser la que representava una
urna de l'u d'octubre).
Enguany, podem trobar xocolata en forma
de Fornite, unicorns, sushi, les pel·lícules infantils 'Dumbo' o 'Frozen', Queen o les que
repeteixen any rere any, els equips de futbol
del Barça, l'Espanyol i el Madrid.

i

Tot a Taula 1 i 2 Mones.indd 3
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Els bunyols
de Quaresma,
la millor avantsala
Abans d'omplir-se la panxa amb
la mona, els més llaminers poden
atipar-se amb els tradicionals bunyols
Mones: Redacció

Els dies de Quaresma, previs al Dilluns de Pasqua,
és el temps dels estimats bunyols. Malgrat que la tradició marca que els pastissers únicament els preparin
i els comercialitzin els set dimecres i els set divendres
de Quaresma, començant pel Dimecres de Cendra
i acabant el Divendres Sant, l'alta demanda ha fet
que això canviés. De fet, tot i ser propis d'aquesta
època, avui dia podem trobar-ne durant tot l'any.
A Catalunya, els bunyols poden ser de vent (siguin
farcits o no) o de l'Empordà, els quals que tenen una
massa més consistent i especiada amb matafaluga i
celiandre. Entre els farcits n'hi ha per a tots els gustos: de crema, de nata o de xocolata.

nt
Els bunyols són un dolç d'elaboració relativame
partir
a
fets
Estan
senzilla i poden fer-se a casa.
després
d’una base de farina que es fregeix en oli i
s’ensucra.

Tot a taula 3 mones.indd 2
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La mona més solidària
Enguany la mona d'en Santi ve acompanyada d'un ou de
xocolata pintat per persones de la Fundació Maresme
Mones: Redacció

La pastisseria Nougat de Mataró i la Fundació Maresme han
donat el tret de sortida a la temporada de Pasqua amb la seva
tradicional aposta solidària: la mona d’en Santi. Nougat s’ha
tornat a convertir en un obrador obert on diverses persones de
la Fundació El Maresme han fet un taller de pintura d’ous de
xocolata i han creat una peça única. Mentre la pastisseria elabora la icònica figureta de xocolata d’en Santi, una quinzena de
persones de la fundació s'han encarregat de donar color, amb
pintura comestible, a l’ou que aquest any l’acompanya. S’han fet
un total de cent mones d’en Santi, en els tres gustos habituals:
xocolata negra, blanca i amb llet. Ja es poden adquirir a la botiga
que Nougat té al carrer Sant Josep de Mataró.

Valor afegit
És el sisè any d'aquesta iniciativa solidària i des d’ambdues parts
coincideixen que es tracta d’una manera diferent i creativa de
potenciar la inclusió social de les persones amb discapacitat
intel·lectual: a part d’una col·laboració econòmica, les implica
directament i ofereix una visió oberta i positiva de la seva realitat.

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

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 4 i 5 mona santi i omnia.indd 2
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Un nou espai a Mataró
Dijous passat es va inaugurar Omnia, un projecte nou i únic
a Mataró, ciutat natal dels promotors
Publireportatge

Omnia neix en detectar què faltava a la ciutat: un
local amb la cuina oberta gairebé tot el dia on poder
anar des de les 7 h del matí fins a mitjanit (i fins a
les 2 h de la matinada els caps de setmana). Granja,
restaurant i bar de copes, tot en un. Per fer-ho, el local té tres espais diferenciats: cafeteria, menjador i
restaurant, ambientats perquè tothom que hi vagi
se senti a gust, ja sigui per fer un cafè o per sopar.
Entre les novetats hi trobem els bowls, elaborats amb
productes naturals que potencien el gust dels ingredients, i el brunch, amb plats com ous benedictins,

pancakes o pastissos casolans. No hi falten tampoc
les tapes tradicionals o un menú diari, que inclou
opcions vegetarianes.
El projecte compte amb dos grans professionals
del sector; la Lorena, responsable de cuina i oferta
gastronòmica, ex-xef de l'Hotel Colón de Caldetes
i exprofessora de l'escola d'hostaleria de Sant Pol,
i en Quim Estengre com a cap de sala, que també
havia estat a l'Hotel Colón i al San Giovesse. Tots dos
van apostar per un projecte que augura, ja d'inici,
fer-se un lloc a la ciutat.

0

Tot a taula 4 i 5 mona santi i omnia.indd 3
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CONCURS

ardas_bhaee8

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

noeliamat

guanya
el premi de
METROPOLIS
"Braves que piquen"

Tot a taula 7,8 Instagram 1864.indd 2

guanya
el premi de
CA LA CECI
"Pak choi con shitaki"

dmugar

guanya
el premi de
CORNER
"Paella primaveral"

10/4/19 16:59

núm.1864 del 12 al 17 d'abril de 2019
núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

immanutricio

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

guanya
el premi de
TASTA TU
"Si tens un llimoner que et dona moltes llimones, gasta-les"

xoconana

C/ Estrasburg, 5
938537796

Via Europa, 17
931136029

C/ Sant Francesc d'Assís, 12
937907939

Riera Figuera Major, 69
930152323

guanya
el premi
PEIX AND CHIPS
"Recepta tunejada de muffins amb fruits "

Tot a taula 7,8 Instagram 1864.indd 3

Av. del Progrés, 47, Vilassar de Mar
937502521
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LA RECEPTA
DE
PATÉ D’ALVOCAT
AMB CRUDITÉS
Paté d’alvocat amb crudités, una
recepta senzilla i ideal per a aquesta
temporada que va preparar la xef
Mireia Anglada per l’e-book de
celebració del primer aniversari de
Terra Veritas “Receptes per compartir".

Ingredients:
• 2 alvocats madurs
• El suc d’1 llimona
• 1 cullerada sopera d’oli d’oliva verge
• 1 cullerada sopera de miso blanc
• 1 cullerada petita de pasta d’umeboshi
• Aigua
• Crudités al gust

Elaboració:
1. Treu el pinyol dels alvocats i ruixa’ls amb
la llimona perquè no s’ennegreixin.
2. Fes un puré amb els altres ingredients i
una mica d’aigua, fins a obtenir la consistència desitjada.

Recepta patrocinada per:

Tot a taula veritas 1864.indd 5
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Un exalumne dels 80 denuncia
un professor per abusos

Cristina Sancho
serà l'alcaldable de
Ciutadans a Mataró

Escola Valldemia de Mataró

Cristina Sancho

Arxiu

És el tercer cas referent al Col·legi Valldemia
Nova denúncia contra un germà
marista per abusos a menors. Es
tracta d'una darrera víctima que
s'ha posat en contacte amb RAC1
per denunciar la seva vivència al
centre Valldemia de Mataró quan
tenia set anys i estudiava segon
d'EGB. En aquest cas, els abusos
haurien estat a principis dels anys
80, i és la tercera denúncia contra
un professor d’aquesta escola. Les
altres dues corresponen a delictes
que haurien passat els anys 60 i
que haurien comès uns altres dos
germans de la congregació.
L'última víctima ha relatat com

Tot 1 Ciutat Maristes + C's.indd 2

un germà marista que respon a les
inicials J.F. i que ja és mort va abusar d'ell dues vegades. El denunciant, de 45 anys, explica que de
petit es quedava a dinar a l’escola
i que a l’hora del pati, entre l’àpat
i la primera hora de classe de la
tarda, aquest germà marista se’l
va emportar un parell de vegades
a una de les classes de parvulari i
en va abusar. Mai va arribar a explicar-ho a ningú i ara, després
dels casos que han sortit a la llum,
ha decidit posar la denúncia als
Mossos d’Esquadra encara que els
delictes hagin prescrit. | Red- ACN

Cedida

És consultora financera,
d'estratègia i organització
empresarial
Ciutadans ha estat el darrer partit a desvelar el cap de cartell per
a les municipals. Cristina Sancho
(42 anys) és l'escollida per intentar
millorar els resultats de fa quatre
anys, quan van irrompre amb força per primera vegada al consistori mataroní amb tres regidors.
Ciutadans és, de fet, el darrer partit
que ha guanyat unes eleccions a
la ciutat, ja que va ser l'opció més
votada a les eleccions autonòmiques del 21D del 2017. Sancho es
proposa "convertir Mataró en motor industrial". | Redacció
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Agenda
Guia cultural

'NO MORIM, ENS MATEN',
UNA OBRA COLPIDORA
Divendres

12

d'abril
20.30 h //
Dissabte 13 d'abril, 20.30h
Diumenge 14 d'abril, 19h //
Can Gassol. Centre de
Creació d'Arts Escèniques
(Pl. de la Pepa Maca, 15.
Mataró) //
Entrada: 6 €.

E

l Taller de Dramatúrgia Moisès
Maicas, creat pel reconegut
director mataroní Carles Maicas,
ens porta ara aquest muntatge
que interpreta el Grup de Teatre
La Palmera. Una peça del tot punyent que ens farà reflexionar,
a través d'un gran nombre
de textos i materials diversos,
sobre una de les realitats més
crues de la nostra societat: la
violència masclista.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
MÚSICA //
Adala & The Same Song Band
+ Andana
Divendres 12 abril / 22 h / Sala
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró)
/ Ant.: 8 €. Taq.: 12 €.
Nit de reggae reivindicatiu.

Agenda 1864.indd 2

Tralarà

Nits de Jazz Natural: 'Arrigo
Tomasi & Laia Porta'

Divendres 12 abril / 17.30 i 19.30
h / Teatre Monumental (La Riera,
169. Mataró) / Gratuït
Un viatge màgic per les músiques
i colors d’arreu del món protagonitzat pels alumnes de les escoles
orquestrals de Mataró. Organitza:
EMMM.

Divendres 12 abril / 22.30 h / Nau
de vidre del Club Nàutic d'Arenys
de Mar / Preu: 10 €.
La versatilitat i el color de la veu
de Laia Porta i el piano d´Arrigo
Tomasi en porten un viatge musical fascinant en el que segur serà
un concert especial.

10/4/19 18:56
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nda

CIRC /

TEATRE /
'La Passió. Últims dies de
Jesús'
Divendres 12 abril / 22 h / L'Hort
del Rector (Plaça de Santa Maria,
1. Mataró) / Ant.: 5 €. Taq.: 6 €.
Des del 1983, la massa social dels
Armats de Mataró escenifica en
directe aquesta representació.

Dia Mundial del Circ - Mataró
Divendres 12 abril, Pati Can
Fugarolas: 17h, exhibició de circ
'Volem Volar'. Dissabte 13 abril,
Nou Parc Central: 11.30h, Taller de
circ. 17.30 i 20h, Cabaret de circ.
Diumenge 14 abril, Nou Parc Central:
12 i 18 h, 'Sppliff!!' Cia. Circooltura.

Melodies d'un centenari. La
música al Forn del Vidre al llarg
de cent anys
Dissabte 13 abril / 18 h / Teatre
Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Gratuït, amb invitació
Concert de músiques i balls dins
dels actes de la commemoració
del centenari de la societat cooperativa Cristalleries de Mataró.

Discconcert amb DJ Pulpi +
animació sorpresa
Diumenge 14 abril / 17 h / Sala
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró)
/ Preu: 5 €.
Organitza: Associació Entramat.

Agenda 1864.indd 3

TEATRE I DANSA //
Aka (also known as)
Divendres 12 abril / 20.30 h / La
Sala d'Argentona (Pl. Nova, 15.
Argentona) / Taq: 10 €.
Premi Butaca '18 al Millor Text Teatral.

'Un fantasma?'
Diumenge 14 abril / 18 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) /
Preu: 7 €. Reduïda: 5 €.
Representació d'aquesta producció del Grup de Teatre Segle XX de
Sant Fost de Campsentelles. 15a
Mostra de Teatre Amateur.

Billy Elliot
Dies 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.

Perifèric
Poetry:
'Las
Hermanas del Desorden'
Dijous 18 abril / 21 h / Espai
Culinari del Cafè de Mar (c. Santa
Rita, 1. Mataró) / Taquilla inversa
Micro obert de poesia, amb la participació especial d'aquest grup de
poesia escènica musicada.

10/4/19 18:56
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PRESENTACIÓ /

FAMILIAR /

'Moisès Maicas. La passió
pel teatre'

Materialitz'art en família
Dimecres 17 abril / 12 h / Casa
Coll i Regàs. Fundació Iluro (c.
Argentona, 55. Mataró) / 7 €.
Activitat familiar, per descobrir
el Modernisme i imaginar el futur
amb impressió 3D, entre altres
materials i tècniques.

INFANTIL //
Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 12 abril / 17.30 h: El
conte de la Rotllana "El Ventafocs",
de Vivim del Cuentu.
Dimecres 17 abril / 17.30h: Art
Time: "Sant Jordi a la cova del
drac", de Vivim del cuentu amb illustracions de Rocio Bonilla.

Dissabte 13 abril / 19 h / Can
Marfà Gènere de Punt. Museu
de Mataró
Presentació recull de tots els projectes artístics del mataroní, amb
la mirada de diferents creadors.
Disabte 13 abril / 12 h: Storytime.
L’hora del conte en anglès 'Around
the World', amb Get It English.
Dimarts 16 abril / 18 h: L'hora del
conte especial 'Qui ha vist el drac?'
a càrrec de Marta Catalan.

Els arcs intel·ligents de Gaudí
Dissabte 13 abril / 18 h / Nau Gaudí
(c. Cooperativa, 47. Mataró).
Activitats familiar, lúdica i cultural,
a partir de 5 anys,

Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Divendres 12 abril / 18 h: Club dels
Setciències: 'Quin estrès! Provo de
relaxar-me', de 8 a 12 anys.

'Llum i ombres'
Diumenge 14 abril / 12 h / Ca l’Arenas (C. Argentona, 64. Mataró)
Activitat familiar, amb visita a

l'exposició i taller de manualitats.

Urbanitz'art en família
Dimarts 16 abril / 12 h / Casa
Coll i Regàs. Fundació Iluro (c.
Argentona, 55. Mataró) / Preu: 7 €.
Visita taller familiar, creació d'edificis amb diversos materials.

'Les tres llegendes de Sant
Jordi'
Dimecres 17 abril / 18 h / Biblioteca
Antoni Comas (c. Prat de la Riba,
110. Mataró)
L'hora del conte especial, a càrrec
de Montse Panero.

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

• Places de residència col·laboradores i privades.
• Centre de Dia amb horaris personalitzats.
• Unitat d’atenció Psicogeriàtrica.
• Assistència Mèdica 24 hores.
EL MIRADOR DE MATARÓ
• Rehabilitació
RESIDÈNCIA
I CENTRE DEi Fisioteràpia.
DIA
GRUP
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• Activitats psicoestimulatives.
• Tallers ocupacionals.
• Cuina casolana / dietètica.
• Bugaderia pròpia.
• Ubicació privilegiada, al centre de la ciutat.

Residència Can Boada
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FESTA /
Festa de la primavera
Divendres 12 abril / De 17 a 20
h / Parc de La Llàntia (Mataró)
Festa oberta a tothom amb balls,
tallers i un torneig de futbol 3 x 3,
organitzada per l'Espai Jove de la
Llàntia i diverses associacions del
barri de La Llàntia.

XERRADES I LLIBRES//
'Un recorregut en el temps'
Dilluns 15 abril / 19.30 h / Sala
d’Actes Fundació Iluro (C. Santa
Teresa, 61. Mataró)
Presentació del llibre de Guifré
Tarragó i Mir.

FESTES I FIRES //

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 //
Recorregut pels punts històrics de Mataró durant la Guerra
Civil
Dissabte 13 abril / 10 h / Nau Gaudí
(c. Cooperativa, 47. Mataró)
Visita guiada. Organitza: Comissió
Memòria Històrica de la Gent Gran.

TALLERS I CURSOS //

20a Festa del Pèsol
Del 12 al 14 d’abril / Sant Andreu
de Llavaneres
La vila acull les jornades gastronòmiques amb activitats lúdiques
i de promoció del pèsol garrofal.

'Tuneja' el teu punt de llibre

Serra la Vella

BiblioLab: 'Taller de muntatge
d’un videojoc'

Diumenge 14 abril / 13 h / Plaça
de la Peixateria (Mataró)
Com marca la tradició, serrem la
quarta pota de la Vella Quaresma.

Dimarts 16 abril / 17.15 h / Centre
Cívic Espai Gatassa (C. Josep
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró)
Taller a càrrec de David Alcalà.

Dies 15 i 16 d’abril / 10.30 a 12.30 h
/ TecnoCampus Mataró-Maresme
Taller per a joves de 12 a 16 anys.

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

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

Cerdanyola Pg. de Ramon

>

Molins C. de Nicolau

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

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

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

EMERGÈNCIES 112

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

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

/ Tel. 93 758 24 99
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Exposicions

www.totmataro.cat/exposicions

'El Mataró d’en Terri (1918
-2000)'

INAUGURACIÓ /

Can Serra Història de la Ciutat.
Museu de Mataró (El Carreró, 17,
Mataró). / Fins al 19 de maig.
Centenari del naixement de Lluís
Terricabres, artista.

'Reflexos'
Ca l’Arenas. Centre d’art del
Museu de Mataró (C. Argentona,
64. Mataró). Inauguració: divendres 12 d'abril a les 19 h.
Dedicada a Damià Campeny (17711855), té com a objectiu donar a
conèixer l’obra del destacat escultor.

Fons d'art de la Delegació del
Maresme del CAATEEB
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Inauguració: divendres
12 d'abril a les 19 h.
Exposició del fons d'art.

Gaia: arrels

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.

Flashback. Leopoldo Pomés
'Fils comuns (Common Threads)'
C. C. Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar). Fins al 28 d'abril.
Exposició de puntes contemporànies.

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

'Super women, Super Inventors'

'Mataró Viu l'Esport 2018'

Biblioteca Pública Antoni Comas
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró) /
Fins al 30 d'abril.

Foto-Cine UEC (c. Nou, 29. Mataró)
/ Fins al 22 d’abril.
Fotografies participants al concurs
d'Instagram #mataroesport2018.

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

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

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

exposicions 1864.indd 2

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

'Ah, l'art? Ah, l'art!'
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.
Obres de Francesc Subarroca, de
la Col·lecció Bassat.

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

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

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

10/4/19 18:58

Gent gran
CASALS //
Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: 24 d'abril, Temple
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, Tot
pintura
sobre
roba, art
Mataró
138x91,13.pdf
floral, manualitats, punt de creu,
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tai-txí, qijong, seitai, gimnàstica
rítmica, balls de saló, balls en línia,
sevillanes, castanyoles, country,
claqué, caminades i caminades
suaus. Coral.

Casal de Gent Gran Jaume
Terradas. Carrer Argentona, 59.
Mataró. Tel: 93.757.99.52.
• Ball: diumenges 17 h. • Petanca:
melé cada diumenge. • Revetlla
mensual al Casal Aliança. • Juguem
tots: dimecres a les 16 h. • Activitats
físiques: Ioga (dt i dj), Swing (dv). •
Activitats manuals: Ceràmica (dt
i dv), dibuix (dt i dv), fotografia (dl
i dv), labors (dj), ganxet i punt de
mitja (dc), marqueteria (dc i dv),
pintura (dl, dc i dj), costura i modisteria (dc), punt de creu (dt). •
Arts Escèniques: So, preenregistrat – playback (dt i dj), teatre (dt
i dj), cant coral (dv). • Cursos de
formació: Exercitar la memòria (dl),
meditació i relaxació integral (dl),
català (dt i dv), millorem la nostra
cultura (dc), literatura : autors i contextos
(dl), poesia
i prosa (dl), club
1
01/04/19
13:51
de lectura (dc). • Noves tecnologies:

Informàtica (dt i dj), noves tecnologies per a mòbils (dc), Connecta't
a la xarxa (dc). • Activitats culturals i de lleure: Tardes de ball (dg),
juguem tots (dc. de 16 a 18,30 h),
Exercitar la ment de forma lúdica,
amb cartes de pòker (dl), petanca
(dc i dg). • Servei cafeteria: menú
diari (5,70 €).

UDP. Casal de Gent Gran
Les Santes-Escorxador. C.
Floridablanca, 118. Mataró. Telf:
93.790.36.72.
• Excursions: Del 3 al 8 de maig,
sortida de 6 dies a la Festa de Moros
i Cristians a Alcoi. • Activitats: taitxí
(dl.-dc. 10-11 h). Patchwork, ganxet
i mitja (dl 16-18 h). Relaxació (dt. i
dv. tarda). Mandales (dt. 16-19 h).
Informàtica (dt. i dv. matí). Taller
de memòria (dc. 10-11.30 h). Ball en
línia (dc. tarda). Anglès (dj. 10.30
h). Playback (dj. 10h). El Quinze
(dj. 16.30h). • Melé de petanca (dl.
9.15-12.30 h). • Jocs (cada tarda):
Petanca, rummicub, cartes i dòmino. • Sopar-Ball, penúltim dissabte de mes.

L’Organisme de Gestió Tributària posa

en marxa la cita prèvia a la seva xarxa d’oficines
C

M

Y

CM

Sol·licita aquest servei
a través de la web: @ www.orgt.cat/cites
o per telèfon:
932 029 802

MY

CY

CMY

K

Demana cita prèvia per a tots els tràmits, excepte per a:
· Registre general ORGT
· Domiciliacions bancàries
· Còpia de documents per pagar i justificants de pagament
· Informació d’embargaments
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Apunts
psicològics
Setmana Santa
He posat expressament aquest títol, totalment tradicional. Penso
que moltes generacions ja no saben què vol dir Setmana Santa i
menys el tridu sant dels divendres,
dissabte i diumenge. Dins el món
catòlic, aquí a casa nostra, hi ha
una gran secularització. Les generacions de nadius digitals o immigrants digitals, probablement
no saben de què va.
Així i tot, són dies de festa o
vacances o també de més feina.
Però, malgrat tot, hi ha tot un
altre corrent, molt estès també
aquí a casa nostra que valora fer
silenci, meditació, recolliment.
Una preocupació per la interioritat. Per portar una vida qualitativament sana i completa. Les cases d'acollida en són un exemple.
Quanta gent va a fer uns dies de
recés, de silenci. De pau i solitud.
Cal també afegir que per ací hi
va la psicologia INTEGRAL. També
se l'anomena PSICOLOGIA DEL
DESPERTAR. Està totalment relacionat tot això amb el darrer esglaó
de la Piràmide Maslow: autotranscendir-se. Com fer això en un món
global, mercantil, digitalitzat? Cal
recórrer a les ensenyances dels savis de tota època i cultura.
Caldrà saber com traduir aquestes ensenyances a través de les
TIC que encara no en tenim la
pedagogia. Crec que poden ajudar aquests calendaris de frases,
pensaments, refranys, proverbis,
idees. Poden ser com a píndoles
per anar mastegant al llarg del dia.
Així s'uneix cap-cor-cos: sentir-se
una unitat integrada, no dispersa
o dividida.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293
Obertes tot l'any de 9 a 22h
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33
937 903 104
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025
LA RIERA 10 La Riera, 10
937 901 058
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62
937 984 300
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
R. SUBIRATS Blay Parera, 35
937 96 1721
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16
937 902 024
VISTA ALEGRE C. Almeria, 77
937 985 008

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

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

Sèniors
Municipals
Què podem demanar a les diferents
candidatures municipals per millorar la qualitat de vida local? En un
moment de transició caracteritzat
per dues opcions oposades, la postura personal de sentir-se súbdit
dels qui ostenten el poder o ciutadà
socialment compromès en els canvis socials. La darrera, la progressista
aposta per l'empoderament d'una
ciutadania, activament participativa en la solució dels problemes i
els reptes que més l'afecten.
El repte d'una societat envellida,
que arribarà a ser una tercera part de
la societat, que cal evitar que esdevingui un grup parasitari amb mentalitat de súbdits dependents, tant
econòmicament com vitalment.
Caldria empoderar l'envelliment
amb les emes proporcionades per la
neuroplasticitat, la capacitat del cervell per reciclar-se, es tingui l'edat
que es tingui. Aprofitant els beneficis del seu ús, programant la creació de centres de serveis adients,
finançats per la Diputació, CatSalut
i Governs Municipals.
El problema de l'atur generador
de la desigualtat social i la precarietat, per a quina solució caldria
apostar per la recuperació de la vida
local 24 hores, incloent-hi el treball,
fomentant l'empoderament de la
seva ciutadania. Per la creació d'un
FabLab, un laboratori de fabricació experimental local, que agrupa
màquines controlades per ordinadors, com impressores 3D, capaces
de fabricar gairebé qualsevol cosa
imaginable. Es podria considerar
com un primer pas necessari per
aconseguir la re-industrialització
i l'autosuficiència local basades en
l'economia circular.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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

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

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Hores convingudes

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57
drpereperez@hotmail.com
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DEL 12 AL 17 D'ABRIL DEL 2019

UN ALTRE DERBI GROC
La UE Mataró Feimat es va imposar amb autoritat al Mataró Parc
Boet en el partit de lliga EBA jugat al Palau Josep Mora

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

MINUT ZERO

Opinió

Josep Gomà
redactor

Dos derbis d'aspecte ben diferent
Molt esportiu el del Palau Mora i amb final trist el del Camí del Mig
El cap de setmana passat era de moltíssima activitat esportiva d'alt nivell aquí a casa nostra, com quedava
ben reflectit a l'atapeïda agenda que
publiquem cada setmana.
Enmig de tots els partits hi havia
dos derbis locals, i destacava el de
bàsquet del Palau Josep Mora entre
els dos equips de la ciutat que juguen a la lliga EBA. La UEM Feimat
i el Mataró Parc Boet s'enfrontaven
per tercera vegada aquesta temporada i per novena al llarg de la
història.
Els tres primers a Copa Catalunya
els havia guanyat el Boet. Però des
de l'última victòria el gener del 2015,
la cosa es va capgirar i els cinc partits següents ja els havia guanyat
la Unió. Ara s'ha mantingut aquest
guió més recent i, a més, augmentant paulatinament la superioritat
numèrica. El primer d'aquesta temporada, en la lliga Catalana, havia
acabat amb una diferència de 10
punts, i després en els altres dos la
diferència ja se n'ha anat fins als 23
i 24 punts.

Possiblement aquesta àmplia diferència, forjada en un gran partit
dels grocs, amb un encert del 50%
en els triples, va restar emoció al
partit. Però la qüestió és que el derbi
va portar molta gent al Palau Josep
Mora i que el partit va ser totalment
esportiu tant a la pista com a les
grades, i els visitants van reconèixer
la superioritat dels amfitrions.
No va passar el mateix en l'altre
derbi que hi havia durant el cap de
setmana. El mateix diumenge al
migdia es van enfrontar al Camí
del Mig, la UD Mataronesa i el
Cerdanyola AEiLL, en un dels molts
derbis locals de la 3a Catalana de
futbol. Els arlequinats no s'hi jugaven massa i per als visitants era més
important. En un partit amb molta
tensió al camp, el Cerdanyola guanyava per 0 a 1, quan a la grada es
va produir una batussa entre seguidors dels dos equips. Una d'aquestes coses que no haurien de passar
mai en un recinte esportiu i que va
obligar l'àrbitre a suspendre el matx.
Lamentable!

Agenda
CASA

TENNIS TAULA Div . Honor Mas.
QUADIS CNM - ERRENTERIA
Dissabte 13 | 17 h |Complex Joan Serra
QUADIS CNM -UNIV. BURGOS
Diumenge 14 | 11 h |Complex Joan Serra

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ- MOLLETENSE

Diumenge 14 | 17 h | Mpal. Centenari

FUTBOL 3a Catalana
CERDANYOLA- CIRERA

Dissabte 13 | 17 h | Mpal.Camí del Mig

PLA D'EN BOET - MASNOU AT.

Dissabte 13 | 17 h | Mpal.Pla d'en Boet

FUTBOL Lliga Nac. Juvenil
CE MATARÓ EF- GIRONÈS

Dissabte 13 | 18 h | Mpal. Centenari

FORA

BÀSQUET Lliga EBA

QUART - MATARÓ PARC BOET

Dissabte 13 | 19 h |Pavello Quart

CALVIÀ - UE MATARÓ FEIMAT

Dissabte 13 | 19 h |Pavello Galatzo

BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
CELTA VIGO - ADVISORIA BOET

Dissabte 13 | 1:30 h |Pavelló Navia (Vigo)

HOCKEY HERBA 1a Cat. Masc.
EHC - ILURO HC
Dissabte 13 | 17 h |Club Egara Terrassa

HANDBOL 1a Estatal Mas.
SANT JOAN DESPÍ- JH MATARÓ

Dissabte 13 | 18 h | Pav. Salvador Gimeno

FUTBOL 1a Catalana Fem.
SANT JORDI - CE MATARÓ

Diumenge 14 | 16 h | Mpal. Menorca (BCN)

FUTBOL 3a Catalana
VILASSAR DALT - UD MOLINOS

Dissabte 13 | 18:45 h | Mpal. Vilassar Dalt

El Personatge

Marc Traver

jugador del mataró feimat

FUTBOL SALA 2a Divisió B
FUTSAL LLEIDA- ALIANÇA MAT.

Diumenge 14 /12 h | Pav. Pardinyes

Staffel
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BÀSQUET

El derbi és groc
El Feimat va saber liderar un
partit que va acabar guanyant
còmodament
El Josep Mora lluïa grada el passat
diumenge a la tarda. Molts seguidors
de l'UEM i del Boet van fer acte de
presència a la cita, uns amb final més
dolç que els altres. En total, unes 500
persones van assistir al partit.
Malgrat un gran inici dels taronges,
en què es van situar per davant en el
marcador, els de Charly Giralt van
respondre amb dos triples seguits
per aconseguir capgirar l'electrònic i
acabar el primer període un punt per
davant. El partit començava molt bé
pels assistents, amb un resultat ajustat
i sumant punts (23-22).
El segon quart, però, les diferències

Lliga EBA (C)
Última sortida de la lliga
24a jornada (7 d'abril)
MAT.FEIMAT - MAT.P.BOET........92-68
Martorell - Calvià .............................. 59-65
Salou - Salt...... .................................... 69-77
Cornellà - Igualada. ........................... 64-73
Esparreguera - Valls ..........................80-77
Olivar - Castellbisbal..........................73-59
Quart - Tarragona...............................61-62

Bon partit d'Ignasi Ariño. | d.ferrer

van començar a notar-se (parcial 23-10). El
Feimat va aconseguir escapar-se de mica
en mica, en uns minuts en què el Boet gairebé no veia la cistella (3/21 en triples en
tot el partit, mentre que els grocs en van
fer 15/30). Els 10 minuts abans d'arribar al
descans van castigar molt el Mataró Parc,
i va ser el culpable de la gran diferència
a final de partit.
A la represa, una empenta dels taronges aconseguia retallar diferències, però mai arribant a la barrera
dels 10 punts. Els locals, a més, van
saber respondre amb contundència
en cada ocasió, esborrant qualsevol

ETE-1569.indd 3

MATARÓ FEIMAT: Diallo (6), Solé,
Ariño (16), Romero (12), Touré (2) -cinc
inicial- Viñallonga (5), Cabrera (7), Rodríguez (8), Ventura (1), Juanola (14), Tardío
(5) i Traver (16).
18/32 de 2 p., 15/30 de 3 p., 11/15 TL. 41
rebots (31 defensius i 10 ofensius). 5
recuperacions i 16 pèrdues. 16 faltes
personals.
MATARÓ PARC BOET: Puig (9), Merino
(15), Francisco (6), Duran, Moore II (19)
-cinc inicial- Tato (4), Aza (7), De Pree (3),
Forcada (3), Solà (2).
21/41 de 2 p., 3/21 de 3 p., 17/28 TL. 24
rebots (16 defensius i 8 ofensius). 8 recuperacions i 11 pèrdues. 14 faltes personals.
PARCIALS: 23-22, 23-10, 21-19, 25-17

Classificació

Poc s'ha mogut la classificació amb
el transcurs de la jornada passada.
Tarragona segueix líder amb 44 punts,
Igualada i Quart 42, Esparreguera i
UEM FEIMAT 40, Olivar 39, Salou 36,
Martorell 35, Cornellà i MATARÓ PARC
BOET 34, Valls 32, Calvià 31, Salt 28 i
tanca Castellbisbal amb 21.
25a Jornada (13 d'abril)
El Mataró Parc Boet afrontarà un partit
contra un Quart que es troba en la tercera posició, empatat amb el segon, lluitant per l'ascens. Tocarà treballar de valent per plantar cara als gironins. D'altra
banda, el Mataró Feimat té una tasca a
priori més senzilla, però no es pot sortir
confiar. Els grocs s'enfrontaran al Calvià,
que es troba en zona de perill i al que
només li queden dues setmanes per
aconseguir allunyar-se'n.

92 MATARÓ FEIMAT
68 MATARÓ PARC BOET

El tir exterior del Feimat, clau. | d.ferrer

opció pel Boet.
L'últim quart va servir al Feimat per
fer-se grans i enfonsar el rival. Un parcial 6-0 poc després de començar va
obligar a Peña a demanar temps mort
(74-53), però va sorgir poc efecte a nivell pràctic. Els grocs estaven crescuts
i motivats pel seu públic. Un triple de
Traver a l'últim minut, qui va fer un gran
partit juntament amb Juanola, va situar la màxima diferència en l'electrònic
(88-67). Un altre triple a pocs segons
pel final, de la mà de Rodriguez i al
ritme d'"oe oe" que cantava l'afició,
remataria el partit (92-68).
El Feimat es creix quan juga contra
el Boet, i ha aconseguit sortir victoriós
en tots els derbis de la temporada.
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BÀSQUET

Derrota en l'últim partit a casa
de la temporada

Lliga FEM-2 (A)
Visita a les líders
25a jornada (6 d'abril)
ADVISORIA BOET - Cortegada .......52-56
Cerdanyola - Celta .............................48-71
Segle XXI - Pontevedra ....................70-58
Azkoitia - Ibaizabal ............................93-56
Ardoi - Lleó .........................................60-73
Corunya - Barça ................................ 66-90
Avilés - Horta ..................................... 58-47

Classificació
Categoria salvada. | @AEBoetMataro

Tot i perdre, respiren
tranquil·les en tenir la plaça
assegurada
L’Advisoria va caure a casa enfront del
Cortegada en un partit molt ajustat.
Una derrota que, tot i no tenir efectes
pràctics, no va propiciar la festa que
mereixia haver assolit la fita.
Les mataronines van començar per
davant, però les de Pontevedra les seguien molt de prop. De fet, durant la
primera part la dinàmica era compartida:
un primer quart amb encert (21-18) i un
segon quart amb poca arribada a cistella (7-7). D’aquesta manera, s’arribava
al descans amb tot per decidir (28-25).
Va ser el tercer quart el que va acabar
concedint la victòria per les visitants

52 ADVISORIA BOET
56 CORTEGADA
ADVISORIA BOET: Diao, Camps (6),
Claret (15), Ruano (4), Jones (10) -cinc
inicial- Gibert (10), Llobet (5), Massuet,
Timoner (2), Latorre.
PARCIALS: 21-18, 7-7, 11-21, 13-10

(parcial 11-21). Els últims 10 minuts les
taronges van apropar-se, però sense
èxit de remuntar el marcador (52-56).
De les rivals van destacar Gómez i
Frederico, amb 15 punts cadascuna però
amb una valoració molt per sobre (33 i
25 respectivament). Per contra, l’Advisoria va acabar amb 6 jugadores amb
valoració negativa. Van liderar l'equip
Marta Claret des del tir exterior i Judy
Jones dins la pintura.

El Construtoni s’imposa al GEiEG

57 UE Mataró C.Ponce
55 GEiEG UniGirona
UE MATARÓ C. PONCE: Cuní (16), Murat (3), Domènech (5), Coll (18), Magriña
(5) -cinc inicial- Balmes (3), Moya, Cobo
(2), Molina, Martínez (2), Solé (3).
PARCIALS: 12-20, 11-9, 16-17, 18-9
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L’inici del partit va estar molt igualat, però després d’un parcial de 0-6
en els últims 3 minuts, les gironines
es van avançar (12-20).
Després d’un segon quart fluix, s'arribava al descans amb un resultat ajustat, amb les grogues per sota (23-29).
La represa va estar marcada per l’encert des de 6,25. Dos de seguits de Cuní
abans d’acabar el quart va aconseguir
entrar als últims 10 minuts a menys de
10 punts de diferència (39-46).
L’últim quart va ser decisiu pel
Construtoni. Tot i perdonar des de
tir lliure, les locals van saber capgirar el partit aprofitant la baixada de
forma de les rivals, que en els primers
9 minuts només van anotar 5 punts.

Lidera el Celta amb 48 punts. Lleó 46,
Azkoitia i Ardoi 42, Barça 41, Ibaizabal,
Horta i Cortegada 38, Segle XXI 37, Pontevedra 34, Avilés i ADVISORIA BOET
33, Corunya 30 i Cerdanyola 25.
26a Jornada (13 d'abril)
Últim partit de la temporada contra
el líder, dissabte a les 16:30h. El partit
serà un pur tràmit, ja que el Celta està
matemàticament instal·lat a la primera
posició, i el Boet salvat. La victòria
serviria per acabar la temporada amb
bon sabor de boca.

Copa Catalunya
Un altre partit a casa
25a jornada (6 d'abril)
Roser - Sant Adrià .............................. 53-57
Viladecans - Les Corts ....................... 78-51
Lleida - Terrassa ................................ 69-57
Hospitalet - Almeda ......................... 68-72
Sant Fruitós - Tarragona ....................55-51
UEM C. PONCE - Girona .................. 57-55
Gramenet - Igualada......................... 69-63
Banyoles - GrupBarna .......................51-60

Classificació

Viladecans continua líder amb 47
punts, Almeda i Girona 45, Lleida 42,
Gramenet 39, Roser i Hospitalet 38,
Igualada i Sant Adrià 37, UE MATARÓ
PONCE 36, GrupBarna 35, Les Cors i
Tarragona 34, Sant Fruitós 33, Terrassa
31 i Banyoles 29.
26a Jornada (13 i 14 d'abril)
L'UE Mataró Ponce rep el dissabte a
les 18:05h el Roser, rival per sobre en la
classificació. Les mataronines es troben
a 1 victòria de diferència amb el Sant
Adrià. Si aquestes perden i aconsegueixen igualar-les, se situarien fora de
perill en tenir l’average guanyat.
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WATERPOLO

Div.Honor Fem.
La Sirena és tercera

Trenquen el malefici andreuenc i
agafen confiança per al "play-off"

16a jornada (6 d'abril)
Terrassa - Mediterrani .........................9-10
Rubí - Sant Feliu ....................................11-9
Sabadell - Moscardó ............................23-6
Zaragoza - Concepción ....................... 16-5
LA SIRENA CNM - Sant Andreu....... 12-11

Classificació

Sabadell 48, Sant Andreu 42, LA SIRENA CNM 34; Mediterrani 31, Rubí 24;
Sant Feliu 21, Terrassa 19, Zaragoza 10;
Moscardó 7, Concepción 1.

Gran victòria per la mínima. | d.ferrer

La Sirena feia un any i mig que
no guanyava a l'equip andreuenc

Un altre descans

En un calendari molt intermitent toca
descansar fins el 27 d'abril data en la
què La Sirena CNM rebrà el CN Sant
Feliu en la penúltima jornada.

Div.Honor Masc.
El Quadis haurà d'esperar
20a jornada (6/9 d'abril)
Concepción - Barceloneta ...................1-21
Navarra - Sant Andreu ........................6-18
Catalunya - Mediterrani ................. DC 10
Echeyde - Canoe ................................... 5-19
Terrassa - Sabadell ...............................10-9
QUADIS CNM - CN Barcelona ..........8-10

Classificació

Barceloneta 58, Terrassa 54, CN Barcelona 52, QUADIS CN MATARÓ 39; Sant
Andreu 33, Mediterrani 32, Sabadell
26, Canoe, 21, Navarra 16, Catalunya 12,
Echeyde 7, Concepción 0.

Avançaven a dimecres

Aquest cap de setmana es juga la
penúltima jornada, perpo el Quadis va
avançar el seu partit a la piscina del
líder al dimecres, sense que puguem donar el resultat en el moment de tancar.
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La Sirena CNM portava set derrotes
seguides davant el CN Sant Andreu i el
dissabte va trencar aquesta mala ratxa
en un gran partit, com feia temps no
es veia per part de l'equip mataroní.
El resultat dóna confiança a l'equip
de Marina Zablith de cara al "play-oﬀ"
de semifinals.
El partit va començar amb un ritme
de vertigen i una gran eficàcia en el xut
per part dels dos equips. A cada gol del
Sant Andreu replicava l'equip mataroní i es van anar succeint els empats
fins al 8 a 8 a l'inici del tercer quart.

12 LA SIRENA CNM
11 CN SANT ANDREU
LA SIRENA MATARÓ: Gaby Stone,
Laura Vicente (4), Helena Lloret (3), Lea
Bachelier, Brigitta Games (1), Audrey
Daule (2), Clara Cambray (1), Cristina
Nogué, Marta Bach (1), Maria Bernabé,
Queralt Bertran, Júlia Soler, Júlia Avila.
PARCIALS: 3-4, 4-4, 3-0, 2-3.

A partir d'allà La Sirena va tancar la
defensa, Gaby va començar a parar i
van agafar tres gols de marge (11-8),
que es van gestionar bé fins al final.
El 12 a 11 ja va arribar quan quedava
molt poc i no es va patir per aconseguir aquest anhelat triomf.

El Quadis s'enfonsa en el tercer quart
8 QUADIS CNM
10 CN BARCELONA
QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret,
Ramiro Veich, Pitu Puig (1), Marc Corbalan, Víctor Fernàndez, Edu Minguez, Lluc
Bertran (1), Pol Daura, Àlex Codina (1), Pol
Barbena, Germán Yáñez (5), George Ford,
Xavier Casabella (ps).
PARCIALS: 4-3, 2-1, 1-4, 1-2.

Un parcial de 0-4 ha posat el
partit de cara per als visitants
El Quadis CNM tenia un partit important, ja que amb un empat obtenia la
classificació per jugar a Europa i amb
la victòria assegurava el quart lloc.
L'equip ha sortit molt concentrat
superant bé la defensa menys golejada de la lliga i un Germán Yáñez

molt inspirat ha posat el 6-4 sobre la
botzina del descans.
Però a partir del tercer quart l'equip
local ha començat a perdre pilotes de
vegades per bones accions del rival i
d'altres per precipitacions, i els cenebistes han fet un parcial de 0 a 4 que
els ha posat el partit molt de cara. En
els dos últims quarts el Quadis només
ha pogut marcar de penal i s'ha quedat
sense premi. Tocarà esperar...
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HOQUEI PATINS

L'Alpicat relleva al CH Mataró
en el liderat d'OK Lliga

OK LLIGA Plata Mas
Cauen al tercer lloc
21a jornada (6 d'abril)
Taradell - Maçanet ................................. 5-3
Liceo B - Sant Feliu ................................2-2
CH MATARÓ - Alpicat...........................2-4
Arenys de Munt - Vilafranca............... 4-4
Palafrugell - Vilanova ............................7-4
Manlleu - Barça B ....................................5-1
Raspeig - Tordera ...................................6-3

Classificació
Van dominar els lleidatans. | d.ferrer

En un intens i emocionant partit
d'hoquei patins, els lleidatans
s'emporten la victòria
El liderat de l'OK Lliga Plata estava en
joc el dissabte passat, i es respirava a
l'ambient del Jaume Parera, amb un
Alpicat que venia a l'alça. Els lleidatans van colpejar primer, marxant al
vestidor amb un avantatge mínim de
0-1. A la represa l'Alpicat va posar-se
de seguida 0-2, al transformar una
falta directa, i complicava el partit
pels interessos locals. Tot i això, la
reacció no es va fer esperar, ja que un
minut més tard Cusachs feia l'1-2, i no
en passaven ni dos més que Florenza
aprofitava una falta directa per fer
l'empat a dos gols pel Mataró, portant
l'eufòria a l'afició del Front Mataroní.

2
4

CH MATARÓ
LLEIDANET ALPICAT

CH MATARÓ: Sergi Grané, Gerard Cusachs (1), Alex Cantero, Eric Florenza (1),
Pau Palacín (equip inicial); Adrià Martos,
Oriol Lladó, Bernat Romero, Conrad
Xicota, Jaume Gisbert (ps).
GOLS: 7' Piñol (0-1); 26' Serret de falta
directa (0-2); 27' CUSACHS (1-2); 29' FLORENZA de falta directa (2-2); 31' Zilken
(2-3); 50' Serret (2-4).

I llavors la sort va caure de la banda
visitant, ja que es va passar del que podria haver suposat el 3-2, amb un xut
al travesser que no va entrar per ben
poc, al 2-3 que va arribar al contracop,
en dues passades. El 2-4 definitiu ja va
arribar al darrer segon, quan els locals
jugaven sense porter quan buscaven
l'empat a la desesperada.

El CH Mataró, a punt de la sorpresa
2
4

CH MATARÓ

El CH Mataró, després de perdre a
Palau, volia mantenir el partit igualat,
de manera que tingués opcions de
donar la sorpresa. I ho van fer, ja que
dominaven el marcador per 2-1 quan
s'arribava al darrer minut de partit,
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Dues setmanes de descans

Ara l'equip d'Albert Larrea té cinc finals,
després d'un descans de dues setmanes,
per canviar la dinàmica i intentar tornar
a llocs d'ascens, ja que ara han caigut a
la tercera posició. Ocupaven el primer
lloc de la taula des de la quarta jornada,
després de guanyar a Tordera. Ara toca
canviar el xip perquè encara depenen
d'ells, i la part alta de la taula està ben
apretada, amb quatre equips en tres
punts de diferència. Després de Setmana Santa arriba l'hora de la veritat.

LLIGA NAC. Cat.Fem.
A buscar el cinquè lloc
Play-oﬀ pel títol, quarts de final
Sferic Terrassa - Sant Cugat .................1-3
Jonquerenc - Vilanova ...........................3-4
CH MATARÓ - Palau Plegamans B....2-4
Vila-sana B - Igualada .......................... 0-5

També amb quinze dies
per canviar el xip

PALAU PLEGAMANS B

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

El Palau va forçar la pròrroga
al darrer minut, per acabar
passant a semifinals

Alpicat 40; Manlleu 39; CH MATARÓ 38;
Taradell 37; Palafrugell 34; Vilanova 32;
Liceo B i Maçanet 28; Vilafranca i Barça
B 27; Tordera 26; Arenys de Munt 22;
Raspeig 18; Sant Feliu 11 punts.

però llavors les visitants van poder
empatar jugant sense portera, gràcies
a un xut llunyà.
A la pròrroga el Palau va tirar de
galons, posant-se 2-3, i llavors quan
el Mataró també jugava sense portera, buscant l'empat a la desesperada, arribava el 2-4 definitiu al darrer
segon de partit.

Després de caure plantant cara al
Palau de Plegamans a quarts de final, el
Mataró lluitarà per acabar el millor possible la lliga, optant al cinquè lloc final.
Ara però també tenen quinze dies de
descans, ja que aquest cap de setmana
es disputa el tercer partit dels quarts de
final –de fet tan sols el Vilanova-Jonquerenc, ja que Sant Cugat, Palau i Igualada
han enllestit en dos partits–, i després
ve Setmana Santa. L'equip d'Albert Bou
segurament s'enfrontarà a tres equips
als que va guanyar a la segona fase, dos
d'ells confirmats –Sferic i Vila-sana– i el
tercer podria ser el Jonquerenc.
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Per Alejandro M.L.

L'art de les mones.
Les pastisseries es preparen per a un
dels dies més dolços.
La pastisseria és tot un art, i el dia de la mona és el moment
en què els pastissers poden despendre tota la creativitat.
Per l’Alejandro Mohedo, qui porta tres anys al capdavant
de la Pastisseria Avinguda, és la millor època de l’any. “Hi
ha molta feina, però la satisfacció de rebre comentaris
positius sobre la feina feta i l’atenció rebuda omplen
molt”, explica.
L’Alejandro és pastisser des dels 16 anys i sempre l'ha
apassionat aquest món. Ara que té el seu propi negoci, pot donar forma a les seves idees. A més, segueix
assistint a formacions per a professionals per aprendre
noves tècniques, tant de pastisseria com de xocolata.
Entre la seva extensa carta trobem les figures de xocolata, de primera qualitat, sigui negra, amb llet o blanca,
i des del novembre passat també amb la xocolata ruby,
amb un toc àcid.
El pastís també pot variar, des del tradicional als deliciosos Sacher, Selva Negra, Sant Marc o Massini, l’últim el
més exitós.
I com cada any, no poden faltar les figures de moda.
Enguany, els més sol·licitats són el Fornite o els unicorns,
però l'Alejandro és capaç de crear allò que es desitgi.
Seguint la seva passió per la xocolata ha elaborat dues
grans escultures, un lleó i una pantera, d’uns 50cm. Figures
úniques i exclusives fetes de manera totalment artesana,
sense motlle.
La Pastisseria Avinguda estarà oberta el diumenge
21 de 8 a 15h i de 17 a 20h, i el dilluns 22 de 8 a 15h.
Per Sant Jordi, obrirà de manera habitual.

Vine a veure-les
i encarrega'ns la teva!
Av. Amèrica 47, Mataró · T 937 960 899
pastisseriaavinguda@gmail.com
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Programació facilitada per mataró Televisió

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

AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
CREURE AVUI
PÒESIA EN VIU
RUGBY EN JOC.
Final masculinaI
CARNET ESPORTIU
PROGRAMACIO INFANTIL
TRAÇ DE CULTURA
THE WEEKLY MAG
BÀSQUET EN JOC
CALIDOSCOPI
TREMOLORS
AL DIA CAP DE SETMANA
ÚLTIMA SESSIÓ
EL PREGONER
OH LA LÀ!
ÚLTIMA SESSIÓ
CALIDOSCOPI
DE TEE A GRENN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT x CATALUNYA
CALIDOSCOPI
DE TEE A GRENN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT x CATALUNYA

Diumenge 14
7:00
7:30
8:00
8:30
9:30
10:00
10:30
12:30
13:30

GAUDEIX LA FESTA
ÚLTIMA SESSIÓ
CREURE AVUI
POESIA EN VIU
CAMINANT x CATALUNYA
CREURE AVUI
MISSA DE MONTSERRAT
CAPITÀ GINGEBRE
ÚLTIMA SESSIÓ

14:00
14:30
15:30
16:00
18:00
20:00

TELÓ DE FONS
PROGRAMACIO INFANTIL
PICALLETRES
HOQUEI EN JOC
HANDBOL EN JOC
PROCESSÓ DEL
PRENDIMENT
AL DIA CAP DE SETMANA
DIUMENGE ESPORTS
TERRITORI CONTEMPORANI
ÚLTIMA SESSIÓ
TELÓ DE FONS
DIUMENGE ESPORTS
DE TEE A GRENN
CAMINANT x CATALUNYA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
GAUDEIX LA FESTA
LA CONVERSA
DE TEE A GRENN
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT x CATALUNYA
CALIDOSCOPI
DIUMENGE ESPORTS

21:30
22:00
23:00
23:30
0:00
0:30
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00

Dilluns 15
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30

NOTÍCIES EN XARXA
DIUMENGE ESPORTS
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTICIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
ÚLTIMA SESSIÓ
TERRITORI CONTEMPORANI
AGENDA EN XARXA
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
PROCESSÓ DEL
PRENDIMENT

MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
SET DIES
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA

Dimarts 16
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00

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

Dimecres 17
7:00
8:00
9:00
10:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR

12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:30
19:00
20:00
20:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

BEN TROBATS
NOTICIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
DEBAT ELECCIONS
GENERALS
TERRITORI CONTEMPORANI
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
GAUIDEX LA FESTA
ESTUDI 3
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA

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

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTICIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
LA CONVERSA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
DE TEE A GRENN
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
PICALLETRES
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR

4:30
5:00
5:30
6:00

DE TEE A GRENN
CALIDOSCOPI
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA

Divendres 19
7:00 SET DIES
8:00 CALIDOSCOPI
8:30 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
9:00 MATARÓ AL DIA
10:00 PROGRAMACIÓ INFANTIL
12:00 CAMINANT x CATALUNYA
12:30 GAUDEIX LA FESTA
13:00 SET DIES
14:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:30 GAUDEIX LA FESTA
15:00 LA CONVERSA
15:30 PICALLETRES
16:00 PROGRAMACIÓ INFANTIL
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ESPEC.SETMANA SANTA
18:30 PROCESSÓ GENERAL DE
DIVENDRES SANT des de la Basílica de Santa Maria
21:00 ESPEC. SETMANA SANTA.
Inclou Homenatge dels Armats a
la ciutat, Processó Nit de Silenci, Processó de Dijous Sant “Noche morada”, i Via Crucis Interparroquial.
22:00 PROCESSÓ GENERAL DE DIVENDRES SANT des de Sta. Maria
0:30 ESPEC. SETMANA SANTA. .
1:00 DE TEE A GRENN
1:30 VIURE DES DE L`ESSÈNCIA
2:00 LA CONVERSA
2:30 CALIDOSCOPI
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 CAMINANT x CATALUNYA
4:00 SET DIES
5:00 GAUIDEX LA FESTA
5:30 TELÓ DE FONS
6:00 LA CONVERSA
6:30 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

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

TV 1864.indd 1

0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:30
6:00

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:
ALBA MARTÍNEZ PAREDES
Paraula invertida:
VIATGES

Adreça web del banner invertit:
www.reformasiluromar.com

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.
* El premi caduca als 30 dies

10/4/19 17:36
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HANDBOL

Primera Estatal
Baixen al cinquè lloc

Perden un altre punt a casa i un
lloc a la classificació

27a jornada (6/7 d'abril)
La Roca - Sant Joan Despí ............... 30-23
Poblenou - Montcada ....................... 26-27
Sant Quirze - Sant Vicenç ...............28-20
Sarrià - Esplugues...............................33-22
JH MATARÓ - OAR Gràcia ............... 35-35
S.Est.Palaut.- S.Est. Sesrovires ....... 32-34
Sant Cugat - Granollers B.................28-33
Bonanova - Palautordera................. 29-29

Classificació

Sant Quirze i Sarrià 45, Sesrovires i La
Roca 35; JH MATARÓ 34; OAR Gràcia
i Granollers B 30; Palautordera 26,
Esplugues i Sant Cugat 25; Montcada
2333; Sant Joan Despí i Poblenou 17;
Salle Bonanova i S. Est. de Palautordera
16; Sant Vicenç 13.

Juguen a Sant Joan Despí

El dissabte (18 h) el JH Mataró juga a
Sant Joan Despí, contra un equip que
s'està jugant la permamència. La temporada passada s'hi va perdre per 35-27.

Plata Estatal Fem.
Sant Quirze campió
26a jornada (6/7 d'abril)
Puig d'en Valls - OAR Gràcia ...........34-23
Benidorm - Agustinos Alicante ........31-19
Lleidatana - JH MATARÓ ..................28-37
Sant Quirze - Sant Vicenç .............. 26-25
Dominicos - Elda .................................19-21
La Roca - Sant Joan Despí ............... 24-23
Mislata - Amposta............................. 19-24

CLASSIFICACIÓ FINAL

Sant Quirze 41, Benidorm 40; Elda 40;
Puig d'en Valls 35, JH MATARÓ 32, La
Roca 28; Sant Joan Despí 27; Dominicos
25; Mislata 25; Amposta 24; Sant Vicenç
23, Agustinos Alicante 11; OAR Gràcia
9, Lleidatana 2. Els dos primers juguen
fases d'ascens i els dos últims baixen.

ALTRES RESULTATS
2a Cat: JH Mataró B - Llavaneres 28-27.
Magnífic derbi amb mínima victòria local. El Llavaneres és 5è, en zona de fases
d'ascens, i el JHM B és 7è a 2 punts; 3a
Cat: Castelldefels- Llavaneres Atlètic
28-17; 1a Cat. Fem (Fase Ascens): Garbí
Palafrugell - Llavaneres 34-14; Copa
Fed. Fem.: JHM B - Riudellots 17-17. Lligues Catalanes de Base: Cadet Masculí
(Sèrie A2): Sant Joan Despí - JHM 29-30.
1a Cat. Juv. Mas.: JHM - Cerdanyola 2625; 1a Cat Inf. Mas: Polinyà - JHM 19-28.
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Muñoz va fer el gol de l'empat. | d. ferrer

El partit va ser de bons atacs i
poques defenses
Com solen ser-ho sempre els enfrontaments entre aquests dos equips, el
partit va ser molt igualat.
L'equip local va sortir molt fort amb
bona defensa i contraatacs (12-6 als
15'), però els sabadellencs van canviar a defensa 5:1 i van anar igualant
el matx, i el descans només perdien
de dos gols.
A la represa el marcador es va mantenir sempre igualat, amb els mataronins per davant. Però acostant-se el
final els visitants, aprofitant errades
locals, es van avançar i el partit es va

35 JOVENTUT MATARÓ
35 OAR GRÀCIA
JOVENTUT MATARÓ: Dani Torvisco
i Bassory Tandian porters; Jaume Pujol
(8), Jan Bonamusa (9), Dani Aguilera (3),
Oriol Vaqué (2), Oriol Prat (4), Bernat
Muñoz (5), Berenguer Chiva, Bernat
Bonamusa (4), Javi Martín, Max Ansón,
Pol Colomer.
PARCIALS CADA 5': 2-2, 9-4, 12-6, 13-10,
15-14, 20-18 descans; 22-21, 25-24, 27-26,
29-28, 32-32, 35-35.

decidir en un final molt emocionant.
Faltant 20 segons va empatar Bernat
Muñoz, i després d'una falta d'atac visitant, Jan Bonamusa va marcar... però
just quan ja havia sonat la botzina.

Són el tercer equip català femení
28 ASSOC. LLEIDATANA
37 JOVENTUT MATARÓ
JH MATARÓ: Lídia Bentkib, Laia
Argelich, Noemí Pérez porteres; Isa
Latorre (1), Zara Verdugo (1), Clara Poo
(6), Sandra Fargas (6), Maria Murillo (1),
Irene Hernàndez, Sara Muniesa (2), Alisa
Forné (8), Clàudia Grajal, Adriana Murillo
(6), Berta Vives (5), Marina Camacho (1),
Dúnia Haitami.
PARCIALS CADA 5': 4-4, 6-7, 9-9, 11-13,
14-15, 15-18 descans; 17-23, 19-26, 23-29,
24-32, 26-36, 28-37

El Joventut Synergie va tancar la seva
participació a la Divisió de Plata Estatal,
amb una clara victòria a la pista del cuer.
A la primera part les locals van plantar cara i van arribar al descans amb el
marcador força igualat (15-18).

Bon partit de Berta Vives. | d.f. arxiu

A la represa el Joventut va prémer l'accelerador i va ampliar la diferència, per
acabar guanyant amb molta solvència,
amb un parcial a la segona part de 13-19.
El Joventut acaba la lliga en 5è lloc i
2n català, i és el tercer equip català femení d'handbol, darrere el Sant Quirze i
el Granollers de Divisió d'Honor.

10/4/19 17:46

el tot Esport

FUTBOL

Molinos, Cirera i La Llàntia guanyen, i el derbi del dia no s'acaba

3a CATALANA
El Molinos no falla
28a jornada (6/7 d'abril)
MOLINOS - Lloreda .............................. 2-0
Vilassar Mar B - Fund. Montgat ...........3-1
CIRERA - Arenys de Mar...................... 3-0
MATARONESA -CERDANYOLA 0-1 (sus)
Llavaneres - PLA D'EN BOET ...............1-0
LA LLÀNTIA - Premià de Dalt ............. 4-2
Santvicentí - La Salut ........................... 4-2
Montsant - Cabrils ................................. 3-3
Masnou At.- Vilassar Dalt .................. 2-1

Classificació
Nou triomf del Molinos a casa. | jgn

El líder va tornar a tenir certes dificultats per guanyar a casa, com en
l’últim partit contra Montgat, però va
acabar sumant la 14a setmana d'imbatibilitat seguida.
La 1a part va acabar sense gols amb
l’equip badaloní defensant bé. A la represa l’equip local va continuar treballant amb paciència i Jorge va obrir la
llauna ja a mitja segona part i Pereira
va marcar el gol de la tranquil·litat.

0
1

MATARONESA
CERDANYOLA (suspès)

MATARONESA: Tavares, Dembo, Miguel, Baño, Nogales (Bofarull 46’), Manga
(Moya 46’), Hidalgo (Sissoko 61’), Guti,
Aitor, Joan (Beltran 46’) i Mendy., .
CERDANYOLA: Moreno, Àlex, Sergi,
Raul, Touré, Ricis, Romero (Mady 77’),
Jalal (Saibo 83’), Delgado, Mas, Carrasco.
El derbi de la jornada va ser suspès
a poc del final per una baralla entre
seguidors a la grada. Abans molta
tensió al camp també, amb pluja de
targetes i expulsions. L’equip cerdanyolenc s’havia avançat al quart d’hora de la segona part mitjançant Touré,
i estaven a punt de trencar una mala
ratxa d’onze setmanes sense guanyar.

2
0

MOLINOS
LLOREDA

MOLINOS: Dani, Hèctor, Artero, Sergio
López, Roca, Borrego (Rubén 54’), Joan,
Jorge (Adri 80’), Bustos, Toni Martín
(Óscar 69’), Pereira (Micky 80’).

3
0

CIRERA
ARENYS MAR

CIRERA: Toni, Cristian R. (Rafa 73’).,
Palau, Karamba (Isaac 62’), Yustos, Juako,
Agus, Joel (Gianluca 80’), Ximillo, Izar
(Frank 46’), Baba (Aleix 73’)
Bon partit dels cirerencs que de tota
manera van tardar a assegurar el
triomf, que els manté en la lluita pel
segon lloc.
A la primera part va marcar Baba,
després de bona jugada de Joel. A la
represa l’equip local va continuar creant ocasions i ja molt cap al final Aleix
i Gianluca van sentenciar.

4
2

LA LLÀNTIA
PREMIÀ DALT

LA LLÀNTIA: Joan, Yusupha, Paby,
Salvia, Hassan (Sergio 74’), Jerreh, Isma,
Guedes (Ibra 61’), Yakhouba (Saiku 61’),
Bilal, Said (Delfín 86’), Ibu.
L’equip llantienc va aconseguir la
seva 9a victòria seguida i continua
amb esperances de poder lluita pel
2n lloc. El triomf no va ser fàcil. Els
premianencs es van avançar, però
Yakhouba i Said no van tardar a capgirar el marcador. A la represa es va
repetir la història i els visitants van
empatar. Després ja acabant Paby i
Ibu van sentenciar.

ETE-1569.indd 8

MOLINOS 66; Santvicentí 58, CIRERA i
Vilassar B 56; Vilassar Dalt 54; LA LLÀNTIA 52; Arenys Mar 44; Llavaneres 42;
Cabrils 41; MATARONESA i Lloreda 38;
Premià Dalt 30; La Salut 27; Montsant
25; F. Montgat 22; Masnou At. i CERDANYOLA 21; PLA D'EN BOET 18.
Un altre derbi al Camí del Mig
El dissabte a les 17 hores al Camí del Mig
el Cerdanyola rep el Cirera en el derbi
de la jornada. A la mateixa hora Pla d'en
Boet rep el Masnou At. El líder Molinos
(a Vilassar Dalt), Mataronesa (a Cabrils)
i La Llàntia (a Arenys) juguen fora.

4a CATALANA
Lluiten Calella i Tiana
26a jornada (6/7 d'abril)
Canet- JUVENTUS .................................2-5
Tiana - ROCAFONDA ........................... 7-0
Alella 2013 - JUVESPORT .....................6-0
Vilassar Dalt B - MATARÓ ATH. .........0-1
MOLINOS B -Masnou At. B ................ 0-2
El Calella (66) i Tiana (64) continuen la
lluita pel títol, amb el demés ja lluny.
Aquest dissabte a les 16:30 h derbi a
Can Xalant entre Juventus i Molinos B,
els dos equips que estan igualats en el
tercer lloc amb 49 punts.

1
0

LLAVANERES
PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET : Iván (Jairo 77’), Mamadou, Joel, Charro, Carrasco, Badr, Adama
(Eric 62’), Farissi (Montes 77´), Barris,
Vela (Cano 83’) i Cortés (Valencia 77’).
Un gol ja dins del quart d’hora final
va trencar la resistència del Pla d’en
Boet, que enllaça ja vuit jornades sense guanyar i continua a la cua en zona
de descens en situació crítica per salvar la categoria.

10/4/19 17:46

www.eltotesport.com | P. 9
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2a CATALANA
L'avantatge és de 7 punts

Quarta derrota davant el millor
equip de la segona volta

28a jornada (6/7 d'abril)
Turó Peira - Singuerlín ...........................1-1
Valldoreix - Sarrià...................................5-0
Parc - Llefià .............................................. 2-1
Pubilla Casas - SANT POL .................... 2-1
Sant Andreu At. - Mollet ....................0-4
Canyelles - PREMIÀ MAR..................... 3-3
Europa B - CE MATARÓ ........................3-2
Molletense - Besós BV ...........................3-1
Young Talent - Montcada .....................2-2

Classificació

CE MATARÓ 64; Turó Peira 57; Mollet
53; Montcada 48, Valldoreix 43, PREMIÀ
MAR i Europa B 42; Molletense 41;
Sarrià 40; Canyelles, Llefià i Parc 38;
Singuerlín 27, Sant Andreu At. i Young
Talent 26; SANT POL 25; Besós BV 24;
Pubilla Casas 23.

Visita del segon botxí
EL CE Mataró el diumenge a les 17 hores
rep la visita del segon botxí que ha tingut
en aquesta temporada, el Molletense,
que el va derrotar per 3-1. I no és un mal
equip com a visitant, ja que ha guanyat 5
partits, n'ha empatat 5 i n'ha perdut 5.
L'equip molletenc ha vingut 4 vegades i
només se l'ha pogut derrotar en l'última
visita fa tres temporades per 2 a 0.

1a CATALANA FEM.
Derrota davant el líder

El CE Mataró va perdre per 1 a 5 davant
el Palautordera, que és el líder de la categoria.
L'equip groc-i-negre continua en l'onzè
lloc de la classificació, i el diumenge
(16 h) juga al camp del Sant Jordi de
Barcelona, que és el 6è.

Un gol local. |

JORDI BATUECAS

- CE EUROPA

L'equip groc-i-negre no va estar
bé en defensa
El CE Mataró tenia un compromís complicat al Nou Sardenya de Gràcia davant l'Europa B, que era el millor equip
de la segona volta, en la qual només
ha cedit tres punts.
L'equip groc-i-negre va començar
bé, controlant i a més avançant-se
en el marcador amb un magnífic gol
d'Aleix Cirera. Però l'alegria va durar
poc, perquè un minut després l'equip
gracienc va empatar. A partir d'allà, i
seguint amb la tònica de l'últim partit
a casa, el joc groc-i-negre es va anar
aigualint, perdent moltes pilotes, i ja
prop del descens els locals es van avançar amb un xut des de fora de l'àrea.
A la represa, jugant per sota en el

3
2

EUROPA B
CE MATARÓ

CE MATARÓ: Pol, Víctor Yustos (Andoni 66'), Dani Prieto, Adrián (Mamadou
66'), Isma, Fiti, Sergi Sànchez (Marc
Pascual 46'), Aitor Gonzàlez, Aleix Cirera
(Ricky 81'), Toni Muñoz (Pedro Pareja 46')
i Kique Amador.
GOLS: 17' ALEIX CIRERA (0-1); 18' Muñoz
(1-1); 4o' Puerto (2-1); 64' VÍCTOR YUSTOS (2-2); 73' Roldan (3-2)

marcador, el Mataró va tornar a tenir
uns bons moments i Víctor Yustos
va igualar quan quedava quasi mitja
hora de joc. Però l'excel·lent equip
europeista ha tornat a la càrrega i en
un embolic dins l'àrea es va tornar a
avançar. El Mataró ho va intentar, però
sense sort i va acabar patint la quarta
derrota de la temporada.

El Juvenil A segueix en posició
d'ascens a Divisió d'Honor

1a CATALANA
El Vilassar s'escapa
El Vilassar de Mar d'Alberto Aybar va
guanyar per 1-0 al Can Vidalet i agafa ja
6 punts d'avantatge sobre el Girona B en
el seu camí d'ascens cap a la 3a Divisió.
L'Argentona de José M. Jiménez va perdre per 1-0 a Rubí i continua a la cua i té
la salvació pràcticament impossible quan
queden 6 jornades per acabar el campionat, ja que està a 12 punts de la mateixa.
Aquest dissabte l'Argentona rep a les 17
hores, el Girona B, i el Vilassar juga a La
Jonquera el diumenge a les 16:30 h.

ETE-1569.indd 9

El juvenil del CE Mataró va aconseguir
una victòria agònica al camp del cuer,
el Palamós, per 0 a 1, gràcies a un gol
de Pau Targas ja en temps afegit. Amb
els tres punts i aprofitant l'ensopegada del Unió Jabac Terrassa a casa seva
davant el Sant Andreu, l'equip groci-negre ja és quart en solitari amb 54
punts, i està en posició d'ascens a la

Divisió d'Honor Estatal, 2 punts per
sobre dels egarencs. Per davant té
Damm 67 i Espanyol B 67, Barça B 66.
Pugen dos equips, però els filials no
poden pujar.
Aquest dissabte a les 18 hores reben
el Gironés, que és el 15è classificat.
Bona ocasió per continuar sumant
de 3 en 3.
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el tot Esport

HOCKEY HERBA

L'Iluro HC supera el Barça i surt de la zona de descens
A falta de dues jornades
augmenten les esperances de
permanència a la 1a Catalana
El diumenge passat l'Iluro HC tenia
un partit molt important en la seva
lluita per obtenir la permanència a
la 1a Catalana d'hockey herba, ja que
rebia la visita del FC Barcelona. L'equip
taronja va guanyar per 3-2 i amb els
tres punts surt de la zona de descens,
enviant-hi a la mateixa al Línia 22 HC,
que queda dos punts per sota, i acompanyaria en el descens el CE Pedralbes
1991 que ja està condemnat.
L’Iluro es va avançar amb un gol
de Jerónimo Costa. En el tercer quart
l'equip local Roger Carbonell va marcar
dos gols per posar el 3-0 en el marcador. L’equip blaugrana no es va rendir
i en l'últim quart va reduir la diferència a la mínima expressió, portant el
partit a un final emocionant, resolt
finalment a favor de l'equip mataroní.
Van jugar: Moisés Alejandro Vargas a
la porteria, David Minguillón,
Adrià Velilla, Martí Zamora,
David Montero, Jesús Ramírez,
Roger Carbonell, Jaume Martí,
Nelson Garcia, Pau López, Miguel
Ángel León, Jerónimo Costa, Arnau
Pons, Ferran Reig, Assenç Garcia i
Tomàs Angusto Laiseca.

Triomf vital davant el Barça. | e.tomàs

L'equip de Pablo Sainz s'ha reforçat amb el concurs de dos jugadors
mexicans (Alejandro Vargas i Miguel
Ángel León), un argentí (Jerònimo
Costa) i també un holandès (Maurits
Klune) que estava lesionat i no va jugar aquest últim partit, i s’ha pogut
enfilar a la classificació i té la salvació
a les seves mans. El dissabte (17 h) en
la penúltima jornada visiten l’EHC de
Terrassa que està 4 punts per sobre.

L'equip femení jugarà les fases
d'ascens a 1a Estatal
L'equip femení va acabar en tercer

lloc del seu grup de la 2a Catalana
per darrere de Júnior i CD Terrassa, i
va quedar fora de les semifinals. Però
encara hi ha opcions de pujar perquè
jugarà les fases de sector. Ara disputen
una eliminatòria de classificació contra
el 3r de l'altre grup, el Catalònia, per
veure quin equip va a València i quin
dels dos va a Astúries.
En l'anada a Barcelona l'equip de
l'Iluro va guanyar per 0-1 i la tornada
es disputava el dimecres passat a les
21:30 hores a Mataró, sense que puguem donar el resultat en el moment
de tancar l’edició.

Dojo
C
Cervantes
DEFENSA PERSONAL

WING CHUN - KUNG FU

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

Sifu Carlos Rodríguez
(Más de 30 años de experiencia)

Horario

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

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

Tel 93 798 40 93 • 639 781 674
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FUTBOL SALA

Segona B
Objectiu: Copa del Rei

L'Aliança es veu superat pel
Canet i perd el derbi

Classificació
Amb la derrota, l’Aliança perd la tercera
plaça en detriment del Sabadell, amb
un punt més. Per darrere hi el Bellsport
d'Hospitalet i el Pallejà, amb 43 punts
tots dos.
25a jornada (13 i 14 d'abril)
Aquest dissabte a les 16h, l'Aliança
visita el Lleida, rival que es troba a mitja
taula. Queden 6 jornades i els vermells
s’han de mantenir entre els 6 primers si
volen jugar la Copa del Rei la temporada
vinent.

divisió d'honor fem
Moment per defensar el
lideratge
Classificació
L’Aliança continua líder i manté la
distància amb les seves perseguidores,
el Tarragona (a 3 punts) i el Caldes (a 5
punts), a 5 jornades pel final.
22a jornada (13 i 14 d'abril)
El diumenge a les 10:30h, les mataronines visiten Les Corts, un rival gens
fàcil que es troba en la quarta posició.
L'Aliança, però, buscarà la seva setena
victòria consecutiva per allunyar-se del
Tarragona i instal·lar-se en la primera
posició.

El Futsal va caure a casa. | d. ferrer

Malgrat la distància en la classificació (l'Aliança lluita per acabar entre
els tres primers mentre que el Canet
busca mantenir la categoria), es preveia que no seria un partit fàcil, tot i
que els primers favorits.
El Canet va plantejar un partit per
evitar que l'Aliança arribés a la porteria, tancats en defensa en un quart de
pista i aguantant llargues possessions
per fer córrer el rellotge. Sumat a què
els locals estaven espessos ofensivament i els costava molt generar situacions de perill, el derbi va agafar un
tarannà de poques ocasions i pocs gols.
Durant la primera part, va ser Rafa
Berlanga qui va encetar el marcador,

1
2

FUTSAL ALIANÇA
CANET

ALIANÇA MATARÓ: I. Fernández,
López, del Barco, Berlanga (1), Medina,
Canal, P. Fernández, Ciscar, Soler, Ceesay,
Novo, Pares.

transformant un llançament de 10m.
Però poca transcendència va tenir a
final del partit. A la represa, els visitants convertir una jugada aïllada (1-1).
Els vermells es van fer forts buscant
el gol de la victòria, però no van trobar
espai en la defensa rival. Per contra,
el Canet va saber aprofitar una ocasió
de contraatac per sumar l'1-2. Malgrat
l'intent dels mataronins per remuntar,
no van aconseguir perforar la porteria.

El femení se sent còmode amb la victòria
2
1

FUTSAL ALIANÇA
MÀGIC SANTS

FUTSAL ALIANÇA: Neddermann,
Espinar, Garcia (1), Cayuela, Moya,
Reixach, Vazquez, Cuquet, Gama, Rius,
Tortajada (1).

Les mataronines van tornar a fer els
deures, tot i viure un partit ajustat
contra el Màgic Sants (2-1), equip que
lluita per salvar la categoria.
El partit va decidir-se a l’equador
del primer temps, quan van arribar
els tres gols del partit. Primer, va ser
Carla Tortajada qui va marcar l’1-0.

ETE-1569.indd 11

L'equip femení del Futsal allarga la bona ratxa. | futsalmataro

Després, les barcelonines van fer la
feina ràpidament per empatar (1-1),
però una resposta immediata d’Irene
Garcia va tornar a avançar les vermelles (2-1). A la represa, el resultat ja no

canviaria. L’Aliança va dominar clarament el partit. Malgrat no sumar més
gols, les locals no van patir enfront
un Sants que, tot i intentar-ho, no va
generar cap ocasió de perill.
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el tot Esport

VARIS

El CA Laietània guanya el seu grup,
però és 12è absolut

Últim minut...
TENNIS TAULA.
El CN Mataró organitzarà
la fase d’ascens
Els pròxims dies 27 i 28 d’abril les
instal·lacions del Centre Natació Mataró
seran la seu de la fase d’ascens a la Superdivisió Estatal de tennis taula, amb la
participació, per tercer any consecutiu,
de l’equip del Quadis CN Mataró.

L'equip femení de relleus 4X100 del Centre Atlètic Laietània. | instagram atletisme laietània

El GA Lluïsos acaba en quart
lloc del mateix grup
El diumenge passat es va disputar a Vic
la primera jornada del grup E de la Lliga
Catalana de Clubs, amb la participació
dels dos equips de la nostra ciutat.
El CA Laietània va tenir una gran
actuació i va acabar 1r de grup amb una
puntuació de 21.637 punts de la taula
hongaresa, per davant de Granollers
(20.540), GEiEG (20.447). Ja més lluny
l’altre equip mataroní, el GA Lluïsos
amb 17.851, Vic (17.407), Sant Celoni
(16.931) i Canovelles (15.502). De tota
manera l’equip laietanenc hauria de
millorar molt en la jornada del diumenge 14 d’abril a Sant Celoni per
entrar a la final A on competiran els 8
millors. Després d’aquesta 1a jornada
ocupa la 12a plaça.
A nivell individual en categoria masculina cal destacar els triomfs de Biel
Mayans (LL) en 400 m amb 49.40, Àlex
Arellano (CAL) en 3000 m obstacles
amb 10:05.36, Adrià Puig (CAL) en
perxa amb 4.30 m i el GA Lluïsos en
4x100 m amb 44.91.

Van obtenir bones col·locacions:
Bernat Tarragó (CAL) 2n en perxa
(3.90), David Vallès (CAL) 2n en triple
(13.19 m), Marc Garcia (CAL) 3r en
triple (13.18 m), Martí Varela (CAL)
3r en disc (34.67 m), Pol Altimira
(CAL) 3r en 110 m tanques (16.47) i CA
Laietània 3r en 4x100 amb 46.03.

En categoria femenina van guanyar les seves Rosa M. Buscà (CAL)
en llargada amb 5,37 m i l’equip del
CA Laietània de 4x100 m amb 49.46.
I van quedar en 2n o 3r lloc: Mamuna
Keita (CAL) 2a en alçada (1,44 m.),
Marina Martínez (CAL) 2a en 400 m
(1:00.52), Martina Ballesteros 2a en
100 m tanques (16.82), Laura Pelegrí
(LL) 2a en 1.500 m (4:55.85), Inas
Kajtih (CAL) 3a en 1.500 m (5:10.39),
Hannah Ruiz (CAL) 3a en 3000 m obstacles (12:34.18), Alba Grau (LL) 3a en
100 m (13.04).

Bronze sub-12 en relleus
per al GA Lluïsos
En les finals del Campionat de
Catalunya de relleus l’equip de 3x600
del GA Lluïsos de categoria sub-12 format per Lucas Itchart, Rubén Pereira
i Guiu Coll va acabar en 3r lloc amb
5:43.01.

Aquest cap de setmana acaba la primera
fase amb dos enfrontaments aquí a
Mataró. El dissabte a les 17 hores contra
Errenteria i el diumenge a les 11 hores
contra Universidad de Burgos. L’equip
mataroní ja té assegurat el segon lloc,
però serà cap de sèrie a les fases, ja que
el primer, l’Irún B, no les pot disputar.

NATACIÓ - A.OBERTES.
Guillem Pujol 16è a Doha
Els nedadors del Torrot CN Mataró
d’aigües obertes han estat a l’estranger
participant en diverses proves de la
Copa del Món. La millor classificació de
Guillem Pujol va ser el 16è lloc absolut a
Doha. A part va quedar 30è a Abu Dahbi
i 26è a Eliat (Israel). En aquesta última
prova Roger Coma i Èric Vilaregut van
quedar 12è i 14è en la categoria júnior.
El pròxim 23 de maig disputaran a
França la prova classificatòria per als
Campionats del Món absoluts del mes
de juliol a Corea i els d’Europa júniors.
Sergi Garcia, el tècnic del Centre,
forma part del cos tècnic de la selecció
espanyola.

NATACIÓ ARTÍSTICA.
Setè lloc estatal
El duet del CN Mataró format per Estel
Ferreras i Laia Bertran van obtenir el 7è
lloc en categoria sènior en Duo Lliure
al Campionat d’Espanya de Natació
Artística celebrat a Valladolid.

TAEKWONDO. Bona
actuació del CD Tonbal al
Trofeu Amistat
Es va celebrar a La Selva del Camp el
Trofeu Amistat de tècnica i el CD Tonbal
va aconseguir 14 medalles, amb 7 d’or
per Greta Rojano, Maria Sanchez, Alejandro Corpas, Álvaro Brenes, Ibrahim
Samadi, Leo Monferrer i Mario Garcia.
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

EL DIA QUE VENDRÁ

EL PARQUE MÁGICO

LO DEJO CUANDO QUIERA

Postguerra a Alemanya, any 1946. Una
dona aterra a Hamburg per retrobar-se
amb el seu marit, un coronel britànic
que ha rebut la missió de reconstruir
una ciutat totalment en runes.
Direcció: James Kent
Intèrprets: Keira Knightley, Alexander
Skarsgard, Jason Clarke.
109 min

June, una nena molt creativa, descobreix
un parc ple d'atraccions increïbles i animals que parlen. Tot i que es pensa que
és l'única persona al món que sap de la
seva existència, haurà de salvar aquest
entorn màgic d'una gran amenaça.
Direcció: Dylan Brown
Música: Steven Price
85 min

Tres amics que alhora són professors universitaris es queden sense
feina. Junts trobaran la solució als
seus maldecaps en forma de píndola: un complex vitamínic molt
potent i sense efectes secundaris.
Direcció: Carlos Therón
Intèrprets: David Verdaguer, Ernesto
Sevilla, Carlos Santos.
98 min

DOBLES VIDAS

LA PROFESORA DE PARVULARIO

AFTER. AQUÍ EMPIEZA TODO

Alain i Léonard són incapaços
d'acceptar el món digital i la crisi
dels 40. Ambdós es reuneixen per
comentar un dels darrers manuscrits del primer, un moment en
què les veritats sortiran a la llum.
Direcció: Olivier Assayas
Intèrprets: Juliette Binoche, Guillaume
Canet, Olivia Ross.
107 min

Lisa és una professora que viu a
Staten Island i que descobreix que
un dels seus alumnes és un autèntic prodigi. La mestra ho arriscarà
tot perquè el nen tingui el futur
que es mereix.
Direcció: Sara Colangelo
Intèrprets: Maggie Gyllenhaal, Parker
Sevak, Rosa Salazar.
96 min

El món de Tessa canvia quan coneix en Hardin, un jove amb un
passat obscur. Encara que en un
primer moment s'odien, aviat voldran estar junts, un autèntic repte
que hauran de superar.
Direcció: Jenny Gage
Intèrprets: Josephine Langford, Hero
Fiennes-Tiffin, Selma Blair.
105 min

Tot Cinemes 1864.indd 3
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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

Mia y el león blanco

After. Aquí empieza todo

12:10 15:45 18:00 20:15

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

[En català] 12:20 17:00 19:20

El parque mágico

12:10 15:50 18:20 20:20
[En català] 12:20 16:20 18:20
[ds.-dg. VOSE] 12:30
[dt. VOSE] 20:50

After. Aquí empieza todo

20:20 22:40 01:00
[exc. dt.] 12:10 15:50
[dt.] 16:30

Lo dejo cuando quiera

16:00 18:10 20:20 22:30
16:00 18:45 20:40 22:40
[dv.+dl.-dj.] 18:30 20:30 22:30

El parque mágico

16:15 17:00 18:00 19:45

Cementerio de animales 20:40 22:40 [dv.+dl.-dj.] 20:20 22:20
¡Shazam!

12:00 16:00 18:15 19:30 20:30 22:00 22:45 00:20 01:00

Identidad borrada

El día que vendrá
Lo dejo cuando quiera

15:50 00:45

¡Shazam!

[exc. dt.] 21:00

12:00 16:20 19:10 22:00 00:01
[exc. dt.] 18:10

Cementerio de animales

[dv.] 17:50 22:20 00:40

16:00 18:00 21:30

7 razones para huir
Dumbo

22:30

16:00 17:00 18:10 19:15 20:20

Dolor y gloria
Capitana Marvel

20:30
18:00

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

Nosotros

22:40

Mula

22:00

Cómo entrenar a tu dragón 3

16:00 17:45

[exc. dv.] 20:30 22:45 01:00

Dumbo

12:15 16:30 18:00 19:00 20:25 21:30 23:30

Nosotros

22:20 00:01

Dolor y Gloria

21:30 00:50

Escape room
Capitana Marvel

22:50 01:00 [dl.-dc.] 18:00

Corgi, las mascotas de la reina

Tot Cinemes 1864.indd 4

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

El gran baño
Háblame de ti

18:00 (13 abril)

20:15 (15 abril)

20:00 (13 abril)

18:00 (15 abril)

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

Mula
Cómo entrenar a tu dragón 3

Cinema Foment

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

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

La mujer de la montaña 20:00 (13 abril) 16:30 19:00 (14 abril)

10/4/19 18:18

núm. 1864 del 12 al 17 d'abril de 2019

Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quantes pel·lícules de Tim Burton
ha protagonitzat Johnny Depp?

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

En quarentena
Crítica de 'Dumbo' de Tim Burton
Després del remake d''Alicia en
el país de las maravillas' (2010),
Tim Burton adapta ara als nous
temps un nou clàssic de la factoria Disney, 'Dumbo'.
La revisió del film d'animació
de l'any 1941 consisteix en rodar-lo de nou amb personatges
de carn i ossos mentre que l'elefantet d'orelles gegantines i amb
capacitat de volar és recreat amb
tecnologia digital.
M'ha quedat la molesta sensació
davant d'aquest remake que en lloc
d'evocar la màgia, l'encant i la tendresa del clàssic infantil 'Dumbo',
Burton ha preferit apostar per la
comèdia sentimental i edulcorada, també políticament correcta,
com la pertinent denúncia contra

Tot Cinemes 1864.indd 5

el maltractament als animals engabiats, a l'estil d 'Agua para elefantes' (2011, Francis Lawrence),
adaptació d'una novel·la de Sara
Gruen.
Hi ha un amor i una nostàlgia
pel circ de petit format i ambulant,
amb el seu catàleg de números
tradicionals i populars, en la mesura que també es feia present en
moments de 'Big Fish' (2003) del
mateix Burton, adaptant un text
de Daniel Walllace. Burton torna
a apostar per la diferència, "els
altres", l'ànima del seu cinema;
defensant personatges amb alguna
deficiència, des del mateix Dumbo
amb la seva malformació, al pare
que torna esgarrat de la guerra. |
Joan Millaret - AMIC

Resposta del núm. 1862
"Mujeres al borde de un
ataque de nervios"
Guanyadors:
• Ana Beltran Duran
• Ana Sevilla Rodríguez

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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REPORTATGE
Una entrevista de:
Cugat Comas

"La clau
va ser
pactar les
discrepàncies"

Parlem amb Joan Majó, alcalde
de Mataró entre 1979 i 1983

E

l 3 d'abril va fer 40 anys de les eleccions municipals de 1979, les darreres
del cicle de la recuperació democràtica, les que van permetre el pas dels
municipis de la llei franquista a la democràtica.
14 dies més tard, el 17 d'abril, es constituïen els
nous consistoris i a Mataró era nomenat alcalde Joan Majó Cruzate (PSC) liderant un govern
compartit amb el PSUC i CiU. Majó havia nascut
el 1939 poques setmanes després del final de la
Guerra Civil a la ciutat, era un enginyer i empresari respectat i va ocupar l'alcaldia fins agener
del 1983, quan va cessar a favor de Manuel Mas
abans d'anar a Madrid, on arribaria a ser ministre d'Indústria. Quatre dècades després d'aquell
episodi, Majó, a punt de fer 80 anys, desgrana
aquell moment històric local i tot el que se n'ha
derivat amb gran lucidesa.
Joan Majó, divendres passat a Mataró

Vostè és un jubilat de la política?
Jo no em considero polític, no crec que sigui el que
em defineix més. Jo soc un professional que durant
una època ha fet un servei públic. El que marca més
la meva trajectòria és l'activitat professional com a
enginyer especialitzat en electrònica industrial i com
a director d'empresa.
Abans del pas a la política, de fet, ja tenia una
trajectòria important.
Oi tant. Jo vaig acabar la carrera el 1962 i Franco no
mor fins al 1975. Jo ja havia anar a treballar a París

Tot report entrevista Majo.indd 2

Daniel Ferrer

i a Nova York en l'àmbit de l'automàtica. La nostra
trajectòria ens porta a fabricar, com ja és molt conegut, el primer ordinador d'Espanya juntament amb
els meus socis. I no només és l'ordinador, també
vam fer el primer ascensor amb memòria instal·lat
a Barcelona o el primer teler de gènere de punt amb
control electrònic. A això ens dedicàvem.
I quan comença, la dedicació política?
Durant tota aquesta etapa més d'empresari fèiem
política en la clandestinitat. Era època en què en els

10/4/19 16:12

s"

col·legis professionals es feia molta política i a les
juntes hi havia molts comunistes i socialistes. Jo vaig
ser degà del Col·legi d’Enginyers Industrials i també
vaig fer molta vida política des d'un àmbit més cristià, amb iniciatives com Cristians pel Socialisme o
Justícia i Pau. Era una època professional plena amb
una clara dimensió política i un compromís cristià.
A vostè el PSC de Mataró el va a buscar.
Sí. Em venen a buscar quan, de fet, ja estic en política
activa. Havia format part del Reagrupament Socialista
i Democràtic de Catalunya de Josep Pallach i, després,
de la fundació del PSC. De fet ja era un actiu polític
pel meu paper en l'època del president Tarradellas,
en què formava part de la comissió que negociava
els primers traspassos amb Madrid.

Aquest any
se celebra el 40è
aniversari del
primer Ajuntament
democràtic després
de Franco

Què el va portar a acceptar?
Tenia la sensació que sobretot en el cas dels primers

Imatges del fons Carreras de la nit electoral,
amb Majó abraçant Segarra (PSUC) i del Ple
d'investidura d'aquell abril del 1979, amb el
socialista acabat de nomenar primer alcalde
democràtic després del franquisme

ajuntaments calia una encetar etapa que nosaltres
consideràvem sobre dos eixos: democràcia i bona
gestió. Veníem de no democràcia i de mala gestió i jo
ja portava 15 anys fent gestió: podia ajudar a modernitzar les estructures i el seu funcionament. Una altra
raó és que llavors hi havia cinc partits, quatre amb
representació. Em va semblar que per fer possible
una etapa per consolidar, reendreçar, tapar forats i
fer política de gestió ens convenia molt un ajuntament en què no ens baralléssim contínuament. Vam
dir des del primer moment que proposaria una coalició de govern socialistes, comunistes i convergents,
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i els resultats van fer-ho possible. Era un període
excepcional i calia estabilitat interna.
Sembla el contrari del que hi ha ara!
Ara n'hi ha per riure! Érem 22 de 25. Això va permetre un nivell d'eficàcia important tot i algunes tensions entre partits i tot i aquesta varietat de forces
polítiques. La clau és que vàrem posar en marxa el
pacte de govern, que marcava molt com treballar i
quins compromisos adquiriríem per poder avançar
plegats tot i mantenir cadascú el nostre discurs.
Érem tres partits i ens havíem de posar d'acord. No
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Els quatre alcaldes socialistes de Mataró junts divendres passat: Bote, Mas, Majó i Baron

volíem crear el front d'esquerres que alguns volien
ni un bloc de centre. Vam establir com funcionarien
les discrepàncies entre nosaltres.
Com són els primers compassos de l'Ajuntament
democràtic?
Fer política o dedicar-se al servei públic té dues dimensions: una d'ideològica i una de gestió. La ideològica fixa objectius i la de gestió fa funcionar les
coses i tenir eines per intentar aconseguir-les. Això
cal no oblidar-ho. D'entrada vaig dir que hi haurien
dues etapes. Durant el primer any hi hauria molta
feina de gestió, de refer l'Ajuntament, posar ordre,
generar recursos. Un bon exemple és el pressupost
municipal: l'ultim any dels ajuntaments no democràtics era de 400 milions de pessetes, i el darrer any
del primer mandat, de 1.600 milions. Vam multiplicar
per 4 els recursos. Vam augmentar molt la plantilla i
crear nous àmbits (com l'assistència social, serveis
públics...) i vam millorar molt el tema escolar. En
l'àmbit econòmic, vam tenir molta feina: el deute
quan vam entrar era quasi la totalitat del pressupost
de l'any i va tocar tapar forats. Abans que les grans
apostes, calia fer funcionar la màquina, que no anava.
Amb 40 anys de perspectiva, quines apostes polítiques de llavors han cobrat més importància?
El primer mandat va tenir tres grans objectius d'actuació que clarament connecten amb ara. El primer

Mataró ha de
formar part de
l'àrea metropolitana i sumar com
un pol de la gran
Barcelona"
Tot report entrevista Majo.indd 4

Daniel Ferrer

és que el 1979 Mataró era un centre i una perifèria
molt distingida i separada, dues realitats i no una.
Teníem clar que havíem d'unificar, fer una ciutat de
debò. El segon gran objectiu era el front marítim.
Mataró no podia passar del seu front, l'havíem de
canviar perquè tal com estava no servia per a res
ni ningú. Hi havia un projecte de port privat i poc
més. Vam optar per habilitar el passeig marítim i
es va repactar el format del port com a una visió
més pública. El tercer gran àmbit era el del futur
econòmic. Llavors ja teníem clar que el futur de
l'economia seria cada cop menys el "tèxtil i només
tèxtil" i que calia una certa reconversió cap a noves tecnologies de l'activitat industrial. Vam pactar
amb la Universitat Politècnica la creació de l'Escola Universitària Politècnica. Allò va ser una petita
primera pedra del gran encert que els ajuntaments
posteriors van tenir amb el Tecnocampus.
Aquells mesos de 1979, quin ambient hi havia? Es
respirava il·lusió? Encara hi havia por?
Por no. Hi havia molta il·lusió però no crec que hi
hagués por. El 23-F va ser un bon ensurt però crec
que més aviat hi havia molt de realisme i possibilisme. Era una època, i en això vaig notar exactament
el mateix, en què tothom era conscient que s'havia
fet un pacte —el de la Transició—, que, tot i que tenia les seves fragilitats, era prou consistent com per
pensar que ens en podríem sortir i tirar endavant.
D'aquest pacte ara molta gent en diu "règim del
78" i és molt criticat. Com ho veu?
Crec que és totalment lògic que es critiqui la insuficiència del que es va posar en marxa llavors, però
no comparteixo la retroactivitat, és a dir, la crítica
d'ara sense tenir en compte els condicionants de llavors. Els que no hi eren ni ho volen comprendre ho
tenen molt fàcil per criticar. Cal tenir present que el
pacte de la Transició es fa en un context de "revolució o reforma" en què la revolució podia implicar
matar-nos els uns els altres. El que es va fer no és
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Les coalicions de
govern són absolutament necessàries, em fan angúnia els alcades en
minoria"
fantàstic, però hi havia un camí per anar arreglant
i canviant coses que es trenca a finals de segle. És
el PP dels anys noranta el que demostra una clara
involució que provoca tanta crítica a la Transició.
No admeto una crítica integral contra la Transició
però entenc plenament la insatisfacció generada.
Com veu Mataró, tants anys després de ser-ne
alcalde?
La ciutat ha anat transformant el seu perfil. Les bases
de la seva economia han deixat de ser les que eren
i s'han diversificat. Crec que Mataró encara hauria
de fer més en el món de la tecnologia i les activitats
relacionades. El Tecnocampus és una mostra clara
del que s'ha de fer estratègicament. De fet, se'm
va demanar que m'hi impliqués en la gènesi i així
ho vaig fer. I hi ha un altre element imprescindible,
del qual ja parlava jo fa 40 anys i continuo fent-ho:
Mataró ha de presentar-se com un pol necessari de
la metròpolis Barcelona. Hauria de formar part de
l'àrea metropolitana i podria tenir coses que ja no
caben a Barcelona. El futur de bona part d'Europa
són les grans metròpolis amb les seves potencialitats i també les seves problemàtiques i Mataró ha de
formar part d'aquesta superurbs barcelonina; que
sigui el primer nucli mediterrani quant a tecnologia,
creixement i progrés. Això també implica que serem
una ciutat parcialment dormitori perquè el problema
de l'habitatge a Barcelona és molt greu.

discrepància puntual no m'impedeix seguir pensant
que, si he de triar, el PSC és el que s'acosta més a la
meva ideologia. No he trencat cap relació personal
amb cap dels dirigents. Si fèiem un acte dels quatre alcaldes socialistes de Mataró, jo hi havia de ser.
No és una efemèride prou important perquè la
celebració transgredís el partit?
Es podria haver fet un acte més institucional des de
l'Ajuntament, com en altres ciutats. Si es fa, hi participaré de bon grat, com en l'organitzat pel PSC, que
té una lògica perquè, a excepció de l'alcalde Mora,
tots els alcaldes hem estat del mateix partit.
Com veu la situació d'un govern amb 6 regidors de
27 que va governar amb 21 dels 25 en un moment
com l'inici de la democràcia municipal?
Tots plegats hem de veure com resolem el problema d'aquestes minories, ja sigui l'Ajuntament de
Mataró, el de Barcelona o el d'una altra administració. No pot ser! La política pràctica està anquilosada
absolutament. Falta consciència de la situació. Les
coalicions de govern són absolutament necessàries
i això vol dir acceptar que es pot compartir posició
des de la diferència d'opinions. Els objectius finals
i compartits han de ser prou homogenis per ser
eficaços. Em fa angúnia la situació d'alcaldes que
fan gestió municipal amb menys de la quarta part
dels regidors, pendents en cada votació de qui els
donarà suport i a canvi de què. Això va en contra de
la meva manera d'entendre el servei públic, de servir els
ciutadans fent funcionar els
serveis. No hi ha prou visió per posar propostes
en marxa que puguin
ser acceptades per tothom. I em sap greu que
això passi.

Divendres va participar en la commemoració del
PSC tot i haver deixat de militar-hi.
Jo vaig plegar del PSC perquè creia que
no hauria d'haver donat suport a l'aplicació de l'article 155. Per a mi va ser
un error. Els mateixos dies de 2017
en què es precipitaven les coses, el
PSC deia "ni DUI ni 155" i jo ho acceptava plenament. El PSC no va
votar la imprudència de la DUI
però va donar suport al 155
i crec que n'hauria d'haver
quedat al marge. Aquesta
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Arrenca la campanya de la renda 2018
Per primera vegada, la declaració només es podrà presentar a través del web,
l'aplicació mòbil i el telèfon de l'Agència Tributària fins a l'1 de juliol
Economia: Redacció

Ja es pot presentar la declaració
de la renda corresponent al 2018.
La campanya acabarà, per a la majoria de contribuents, l'1 de juliol.
Com a novetats d'aquest any, per
primera vegada desapareix el paper per fer la declaració. Només
es podrà presentar a través del
web, l'aplicació mòbil i el telèfon
de l'Agència Tributària.
Aquells que prefereixin fer-ho de
manera presencial, hauran d'esperar fins al 14 de maig. El termini
per demanar cita (telefònicament,
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a través d'Internet o de l'aplicació)
comença el 9 de maig.

Prestacions per a famílies
En primer lloc, les prestacions de
maternitat i paternitat ja no hauran de pagar IRPF i, a més, les mares treballadores es poden deduir
fins a 1.000 euros per les despeses
d'escola bressol. D'altra banda, les
famílies nombroses veuran augmentada la bonificació de 1.200
euros que ja reben amb 600 euros
extres per fill a partir del quart.
Una altra de les noves deduccions és la de 1.200 euros anuals per

a contribuents que tenen cònjuges
amb discapacitat i una renda anual
inferior a 8.000 euros.

Què poden desgravar-se els
autònoms?
Els autònoms que treballen des
de casa podran desgravar-se un
30% de despeses de lloguer i
subministraments.
Els treballadors per compte propi també podran deduir-se 26,67
euros diaris en concepte de menjar. Aquesta quantitat puja a 48,08
euros si la despesa es fa l'estranger.
Si es pernocta, la quantitat puja
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a 53,34 euros al dia a Espanya i
a 91,35 euros al dia a l'estranger.

Altres novetats
També hi ha novetats per a aquells
que hagin guanyat un premi de
loteria durant el 2018: només hauran de pagar IRPF a partir dels
10.000 euros.

Atenció presencial

A més a més, la deducció per
inversions en accions o participacions de noves empreses passarà
del 20% al 30%. El límit màxim que
es pot deduir també s'amplia: de
50.000 a 60.000 euros.
Per últim, enguany les plataformes de lloguer de pisos turístics,
com Airbnb, estaran obligades a
compartir les dades dels propietaris dels habitatges. Les transaccions de què han d'informar el fisc
es remunten a tot el 2018.

L'anglès surt de les aules
Del 8 al 30 d'abril, alumnes de 16 centres educatius
de Mataró practiquen l'anglès en situacions reals
Educació: Redacció

L'English Day arriba a Mataró
per quedar-s'hi fins al 30 d'abril.
Durant quinze dies, 16 centres
educatius de la ciutat participen
en aquesta iniciativa impulsada
en el marc del Pla de Formació de
Zona del Professorat (PFZ) i que
té dos objectius.
El primer propòsit implica fer
visible les bones pràctiques de
treball en llengua estrangera que
es fan durant el curs a les aules.
El segon consisteix a potenciar

activitats de llengua oral per afavorir que l'anglès esdevingui una
llengua vehicular a la ciutat.

Comprar en anglès
Aquest curs, la iniciativa seguirà col·laborant amb la Unió de
Botiguers de Mataró. Per això, durant els dies de l'English Day, els
alumnes podran acostar-se a les
botigues de la ciutat per posar en
pràctica el seu anglès.
A final de curs, tots els centres
podran compartir i difondre les seves experiències en un mateix lloc.

-10

%

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

PROPERA INAUGURACIÓ:

dte.

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

EL DIVENDRES 26 D’ABRIL,
A LES 18.00h

1r Curs
Controlador d’Accés

1r Curs
Vigilant de Seguretat

Dilluns 29 d’abril
50€ reserva plaça

Dilluns 6 de maig
100€ reserva plaça

219€

359€

+

MATRICULA GRATUÏTA

+
BORSA DE TREBALL REAL

PAGA CÒMODAMENT

PRIMERA ACADÈMIA AMB APLICACIÓ MÒBIL PER REALITZAR TESTS ONLINE AUTOCORREGIBLES
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Centre de formació habilitat pel Departament d’Interior

Els contribuents que vulguin hauran de sol·licitar
l'atenció presencial a
les oficines de l'Agència
Tributària entre el 9 de
maig i el 28 de juny
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Toyota: nova
família híbrida
Corolla
Ahir el concessionari
Marescar Motor en va
acollir la presentació
Automoció: Redacció

Una empresa mataronina, entre
les participants a Hannover Messe
Sigma Industrial Precision és una de les 12 companyies
que han representat Catalunya a la fira alemanya
Innovació: Redacció

El concessionari Toyota
Marescar Motor va encetar el mes
d'abril amb un acte de presentació
de la família Corolla, una gamma
de vehicles que, atès l'auge dels
sistemes híbrids, entren al mercat generant grans expectatives.
Ahir el concessionari mataroní
va ser el punt de trobada d'empresaris, membres de clubs esportius i personalitats del sector
automobilístic.

Innovació i sostenibilitat
En l'acte de presentació, es van
donar a conèixer tres models
d'aquesta nova família d'híbrids
de la marca Toyota, dissenyats per
satisfer les necessitats de qualsevol usuari.
A més a més, tots els vehicles
comparteixen una mateixa filosofia: la sostenibilitat. Amb un
innovador sistema híbrid autorecarregable, els sistemes híbrids
de Toyota són perfectament compatibles amb una conducció ecològica, així com amb les millors
prestacions tecnològiques de seguretat, durabilitat i confort.
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L'empresa mataronina Sigma
Industrial Precision va ser una de
les companyies catalanes que van
participar a la Hannover Messe
entre l'1 i el 5 d'abril.
La firma va poder presentar els
seus productes i solucions als principals actors de la indústria 4.0,
conèixer socis i nous clients, guanyar visibilitat i obrir-se a nous
mercats internacionals. De fet,
la Hannover Messe és la fira industrial més gran del món, amb
més de 220.000 visitants i 6.500
expositors internacionals.

Catalunya a l'estranger
Sigma Industrial Precision va formar part d'una delegació d'empreses catalanes que, per primera vegada, participaven amb un
pavelló en aquest esdeveniment.
La missió, organitzada per l'Oficina Exterior de Comerç i d'Inversions d'ACCIÓ a Berlín, va estar encapçalada per la consellera
Àngels Chacón. La representant
del Govern va voler deixar clar
que "en aquesta edició hi havia

més empreses catalanes que procedents d'altres països referents
en el camp de la innovació com
Irlanda, Finlàndia o Dinamarca".

La fira de referència

Enguany, la Hannover
Messe va aglutinar
més de 220.000 visitants i 6.500 expositors
internacionals
La indústria 4.0, capdavantera
Les empreses catalanes presents a
Hannover són proveïdores de solucions tecnològiques com l’Internet
de les Coses, el cloud, la realitat
virtual, el manteniment productiu
o la robòtica col·laborativa.
En aquest sentit, Catalunya destaca com un dels territoris del sud
d’Europa amb més actius en l’àmbit de la indústria 4.0: representa
més del 21% del PIB de l'economia
catalana i engloba més de 15.700
empreses.
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Compte enrere per presentar el registre
horari dels treballadors
Més de 12.000 empreses del Maresme s'exposen a sancions que poden superar
els 6.000 euros si no compleixen amb la normativa a partir del 12 de maig
Normativa: Redacció

s
A partir del 12 de maig, totes les
empreses estaran obligades a registrar l'hora d'inici i finalització
de la jornada laboral de cada treballador i treballadora a l'empresa.
Encara que el reial decret no
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estableix la forma del registre,
haurà d'estar pactat per mitjà de
la negociació col·lectiva.

Seguretat als treballadors
Les empreses, per la seva banda,
hauran de conservar els registres durant 4 anys i informar la

seva plantilla de com tractaran
les dades.
L’objectiu de la normativa és garantir el compliment dels límits en
matèria de jornada i donar un marc
de seguretat a treballadors, empresa, Seguretat Social i Inspecció
de Treball.
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
SE VENDE LICENCIA taxi, por
jubilacion, 135.000€ negociables.
Tlf. 679.945.213
COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA
VIA EUROPA-PL. GRANOLLERS
pis en venda de 4 hab 2 bany
ext. Asc pk 250.000€ Finques
Comajuan 93.798.00.50
PL. JOAN XXIII- Ocasió Pis venda,
4ª planta con ascensor 3 hab.
Balcón. 98.000€ Finques Comajuan
93.798.00.50
TRASPASSOS-LLOGUERS
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina.
Zona privilegiada. 639.703.037
ALQUILO HABITACIÓN A chica.
637.433.374
HAVANA-CAN MAROT. Lloguer
80m2 3 hab 2 banys pk i traster
a estrenar 990€/mes Finques
Comajuan 93.798.00.50
RIERA. Lloguer gran pis de 4 hab 2
banys. 1.200€ Finques Comajuan
93.798.00.50
TRASPASO LICENCIA TAXI por
jubilación. 649.685.147
TRASPASO TIENDA COMESTIBLES.
682.500.883
SE TRASPASA BAR en Mataró.
Pleno funcionamiento (Zona
Rocablanca). 618.561.328
PÀRQUINGS EXTERIORS ZONA
bombers. Mòbil 636.470.044
TREBALL
OFREZCO TRABAJO SIN invertir,
flexibilidad horaria Tupperware.
608.146.903
SE NECESITA AYUDANTE para
instalaciones de climatización
y refrigeración. Imprescindible
conocimientos en electricidad y
experiencia demostrable. Enviar
currículum a: info@seralsat.com
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TREBALL
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
BUSCO ESTUDIANTE. VENTA rosas
Sant Jordi 679.069.121
BUSCO PELUQUERA. 636.848.902
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.
631.173.966
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por
horas. 602.813.736
AUXILIAR GERIATRÍA CUIDA
gent gran, nens. Referencies.
722.200.863
LIMPIO, CUIDO MAYORES, niños,
ayudante cocina. 602.368.924
LIMPIO, CUIDO MAYORES, niños.
644.161.325
BUSCO TRABAJO CANGURO,
cuidando personas mayores.
631.248.430
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
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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Padrós, 91
CERDANYOLA: Estanco Indiano:
Carrer Roselló, 4
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VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR?
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!

PROFESSIONALS
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa.
Havaneres, cançó marinera. Festes
majors, festes de carrer, festes
privades, casaments, aniversaris,
etc. Informació sense compromís
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
CASAMENTS. SOPRANO posa
el cant a la teva cerimònia. Fes
que aquest dia tan especial sigui
inoblidable. 625.947.230 Rosa
SE HACEN OJALES y se ponen
botones. Tel. 93.790.82.32
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
REFORMAS, OBRAS, reparaciones,
albañilería, electricidad, fontanería,
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
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
reparaciones, instalaciones. Agua,
gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77

EL TOT 1864.indd 7

10/4/19 19:11

Econòmics
PROFESSIONALS

ELS ANUNCIS ECONÒMICS

Valen
%
i amb10 de descompte

Entra a:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

MUDANZAS, MONTAJE, desmontaje
muebles. 20€/hora. 698.645.233
/610.627.821 WhatsApp
PINTOR PINTURA EN general y
decoración 635.106.282
INFORMÀTICA, VENDA I reparació
d’equips fixes i portàtils, backup,
WiFi, recuperació de dades, neteja
virus. info@geminit.net, Whatsapp
695.564.567
PALETA 697.685.580
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
EXPERTOS EN TRABAJOS
verticales 691.670.122
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
PINTOR Experiencia y Seriedad.
Conozca nuestros trabajos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel.
672.802.951
CONTACTES
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
MADURITA MASAJES ERÓTICOS,
Mataró. 650.394.216

EL TOT 1864.indd 8
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www.gress.es

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
a G re d
o
Mod. S
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
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Homenatge a les ‘Consideraciones’ de Maribel
Genzor

Dos moments de la presentació sorpresa de 'Consideraciones' al Tecnocampus

Daniel Ferrer

Els companys i amics de la coach i formadora de coachs li organitzen una presentació sorpresa del seu darrer i exitós llibre
Societat: Cugat Comas

Maribel Genzor és molt coneguda a Mataró, on va arribar el 2008
i va obrir el seu propi Centre de
Coaching i Intel·ligència emocional. Genzor ha publicat un llibre
molt especial, 'Consideraciones'
(Círculo Rojo) que dissabte passat
es va presentar dissabte en societat al Tecnocampus en un acte
ple atípic ja que era una mena de
festa sorpresa disfressada de presentació. "El meu marit, la gent de
l'escola i la consulta, amics em van
organitzar un autèntic esdeveniment, quasi com un homenatge.
És una sorpresa que guardaré la
resta de la meva vida, va ser realment molt emotiu" explica la
pròpia Genzor. El nou llibre està
tenint un important èxit i ressò
i presentar-lo en petit comitè va
ser la manera de posar en valor
l'empremta que aquesta 'coach'
ha deixat en tant temps de tasca
a la ciutat.
Maribel Genzor té consulta i
escola de formació pròpia, cosa
que la converteix en quasi una
eminència local de l'àmbit de la
intel·ligència emocional i en disciplines com el coaching conductal.

Tot Ciutat genzor.indd 2

"Fa onze anys que sóc a la ciutat
però la tasca de formació de professionals del coaching ve de molt
enrere, tinc la sort que se'm consideri una persona de valor formatiu
i d'haver tingut una consulta tot
aquest temps que em permet tenir
una mena de termòmetre social.
Quan tens consulta te n'adones
dels problemes de la gent, del que
es belluga", explica Genzor. La pròpia autora del llibre i homenatjada
del passat cap de setmana especifica que amb reconeixements així
"s'obté la recompensa a tanta dedicació, a una tasca realment molt
obstinada, quasi sobre-humana,
d'entre 12 i 14 hores diàries".

però aquí només estan escrites 132
de les 260. La raó és que el llibre
recull aforismes i proposa reflexions a partir d'aquestes frases
però jo només escric el 50 per cent
d'aquestes conclusions i la resta
les escriu el lector, segons el que
l'aforisme li suscita, el que sent o
pensa", explica Genzor. D'aquesta
manera cada 'Consideraciones'
és únic i personal, complementant l'aportació de sèrie amb les
anotacions personals de qui el llegeix. "És un llibre que et facilita un
passeig per la vida, per les seves
diferents etapes, que et permet
prendre'n consciència", assegura l'autora.

L'èxit de 'Consideraciones'
El llibre de Genzor no és un llibre
més, no és un llibre a l'ús. Des de
la seva pròpia presentació física
–amb tapa dura, només de sopesar-se ja es copsa que té un acabat
de qualitat– a la naturalesa del
seu contingut és singular i explica
que estigui tenint èxit. "No és un
assaig ni una novel·la, és un llibre
de creixement personal" defineix
l'autora, que reconeix que també té
components d'auto-ajuda. "Quan
obres un llibre esperes molta lletra

Ideal per reflexionar
Per Genzor aquest volum "pot ser
de molta ajuda i adaptar-se a qualsevol persona adulta, és un llibre
que si te'l compres i en treus tot
el partit, no el pots deixar, passa
a ser una cosa teva, de reflexions
teves". Per l'autora és un volm
"molt adient per poder regalar a
persones que estan en transició,
per gent en canvi, en plena espiral de conducta, que no se sent
satisfeta, és un llibre que va molt
bé per reflexionar".

10/4/19 16:00
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Marcel Estrems i Mercè Calpe, de l'Associació del Vidre Bufat.

D. Ferrer

100 anys del Forn del Vidre
Un concert oferirà un recorregut històric per les diferents èpoques
que va viure la cooperativa (dissabte, 18 h, al Teatre Monumental)
Música: Gisela Ferrer

Tot i que la fàbrica va començar a funcionar l'any
20 i no va arribar a ser cooperativa fins al 34, s'ha
decidit celebrar el centenari seguint la data en què
es basaven els cooperadors, el 1919, que marca el
moment en el qual es va gestar la idea de crear-la.
Seguint els valors de la cooperativa, s'ha decidit
fer un concert per commemorar l'aniversari. El forn
no només va ser pioner en la producció de bombetes
a Espanya durant molts anys, sinó que promovia
un esperit cultural envejable: fotografia, equips de
diferents esports, secció de pesca i excursionisme,
biblioteca... I activitats obertes al públic, com el
cinefòrum o conferències durant els anys 50, que
van acollir, entre altres, Maria Aurèlia Capmany,
Camilo José Cela o Espinàs. Paraules que aportaven
esperança en una època negra com la dictadura.
Entre les seccions culturals hi havia una coral i un
quintet de música (els Hot Club) dels mateixos treballadors. Un dels seus integrants, en Pere Gonzàlez,
participarà en aquest concert.
En uns inicis, els treballadors cantaven mentre
treballaven, i encara avui hi ha qui ho recorda. Però
el món es va modernitzar i els treballadors també ho

Cultura 1 Forn vidre.indd 1

van fer: primer van aparèixer els altaveus i després
els auriculars. D'estils n'han passat molts: des de
cançons més tradicionals com "Rosó" o "L'emigrant",
passant pels passos dobles i les sarsueles, fins als
Beatles o el rock, amb l'entrada de joves i l'arribada de temps més moderns. La idea del concert és
lligar la música amb l'evolució de la cooperativa i
els diferents moments històrics que va viure durant el segle XX.

La missió
La idea de l'Associació del Vidre Bufat és continuar
fent actes al llarg de l'any, amb la intenció de recuperar i divulgar aquests valors. Entre ells hi ha la collocació d'una placa al Forn del Vidre per recordar
els fundadors, Josep Ros i Pau Pi, i també la filla de
Ros, l'hereva, que va renunciar-hi en favor del projecte comunitari. Un dels objectius que hi ha per als
pròxims anys és crear un espai permanent d'exposició, aprofitant uns 400 objectes de vidre artesà i
industrial que es troben a Can Serra (sense exhibir)
i documents antics. "Pot ser un atractiu, no només
per a la gent de Mataró i les escoles, sinó també per
al turisme", expliquen. Es tracta, en resum, de potenciar allò que ha estat la ciutat.
Consulta el programa a www.totmataro.cat

10/4/19 12:39
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“Hem portat el 'reggae roots' al nostre terreny”

El grup està format per nou joves músics.

Cedida

Andana acompanya Adala & The Same Song Band
aquest divendres al Clap, a partir de les 10 de la nit
Entrevista: Berta Seijó

Nascut al Maresme fa tres anys,
Andana és un grup de nou amics
que beuen del reggae roots jamaicà
i defensen el canvi constant a ultrança. Divendres arriben al Clap
amb el seu primer treball, Raise
again, un EP molt esperat amb el
qual volen obrir-se portes i mostrar
el seu directe arreu. Parlem amb
Àlex Garcia, el seu vocalista, que
ens explica l’origen del projecte i
les seves peculiaritats.
Com va néixer Andana?
Al principi no hi havia una finalitat clara; es tractava d’un projecte format per uns quants amics a
qui els agradava la música. A poc
a poc, a mesura que el grup prenia consistència, ens vam adonar
que teníem a les mans una molt
bona eina per expressar la nostra
opinió i arribar a moltes persones.
Si mirem enrere, què ha canviat?
Ara hi ha una filosofia definida que

Tot Cultura Andana.indd 2

es fa palesa en el nostre primer
disc, Raise again. Amb la nostra
música defensem el canvi constant, la idea que tots tornem a
néixer cada dia gràcies als coneixements i experiències que anem
adquirint i ens fan canviar la concepció de les coses. A més a més, el
projecte ha anat incorporant gent
en els últims anys que ens ajuda a
fer possible que tot tiri endavant.
Com us ho feu sense el suport
d’una productora?
Andana és un projecte autogestionat: ens busquem els concerts,
creem el nostre marxandatge, gestionem la pàgina web, etc. És molta
feina, però ens resistim a pertànyer
a una gran productora. Volem que
les sales ens contractin pel que
fem i no pel segell que ens porta.
Què us va atraure del reggae roots?
És un estil musical originari de
Jamaica que va néixer als guetos
com a forma de reivindicació. Ells
plasmaven grans problemàtiques

com la pobresa i nosaltres l'hem
portat al nostre terreny, a les nostres vivències i experiències. No
busquem una gran lluita, sinó defensar el canvi i l’evolució personal
per millorar com a societat.
Després de vuit mesos, com encareu el primer directe de l'EP?
L’estrena al Clap l’encarem amb
nervis i il·lusió. Comença una etapa nova i, tot i que ja havíem tocat
a la sala abans, ara ho fem com
a músics professionals que han
evolucionat i que compten amb
un projecte amb cara i ulls.
És també un projecte a llarg
termini?
En principi sí, fins i tot ja tenim
col·laboracions amb altres músics i
grups quasi tancades. La vida, però,
dona moltes voltes i mai se sap on
estarem d’aquí cinc anys, perquè
som molt joves. Jo, per exemple,
tinc 18 anys i estic cursant batxillerat, i els més grans estan a la
universitat.

10/4/19 16:01
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Un homenatge a Moisès Maicas

El dramaturg mataroní Moisès Maicas, en una imatge d'arxiu

Arxiu

Demà dissabte a Can Marfà se celebra la presentació del llibre ‘Moisès Maicas.
La passió pel teatre’, un recordatori a la trajectòria del director teatral
Teatre: Berta Seijo

El museu de Can Marfà acollirà demà un homenatge a Moisès
Maicas en forma de llibre. Arran
de la iniciativa dels companys de
professió i familiars del director
teatral, finalment veurà la llum
una obra repleta de poesies, cartes,
textos i altres records que retrata
les diferents etapes creatives de
Maicas i que ha estat editada per
l’Ajuntament de Mataró, amb el
patrocini de l’Institut del Teatre,
de la Diputació de Barcelona.

A 'Moisès Maicas. La passió pel
teatre' també hi ha escrits de dos
creadors internacionals —del director alemany Jürgen Ellinghaus
i del dramaturg i director francès
Valère Novarina— , però també
de noms destacats del teatre català com, per exemple, Hermann
Bonnín, Feliu Formosa i Jordi
Coca. A més a més, artistes com
ara Frederic Amat, Perejaume, Pere
Noguera i Pep Duran han creat
imatges originals expressament
per il·lustrar l’obra.

Punt de trobada
Un grapat de col·laboracions
La primera part de ‘Moisès Maicas.
La passió pel teatre’ són escrits de
familiars directes, mentre que a la
segona s’hi poden trobar textos de
gent relacionada amb el món del
teatre i les arts en general.
El crític de teatre Santi Fondevila
ha estat l’encarregat d’escriure la
peça que fa el repàs més exhaustiu
a la carrera de Maicas, des dels inicis (aprenent de referents com ara
Fabià Puiserver o Lluís Pascual) fins
als darrers projectes que va engegar
abans de morir el juny del 2017.
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L'edició del llibre vol
servir d'homenatge
de la ciutat al dramaturg,
mort el juny del 2017
Ja està tot preparat per a l’homenatge, que tindrà lloc demà dissabte a les set del vespre al recinte
de Can Marfà. L’acte de presentació del llibre comptarà amb la

participació de l’actor, director i
dramaturg Pere Anglas; del dramaturg Toni Cabré; del cofundador
del Teatre Invisible i activista cultural Manuel Guerrero, i de Vicki
Sànchez, que llegirà fragments
de l’obra de Fernando Pessoa ‘El
mariner’.

Un referent a recordar
Nascut el 1965, Maicas fou un
dels fundadors de la companyia Teatre Invisible, i el director
d’obres de dramaturgs de renom
com Joan Brossa, Valère Novarina,
Lars Noren, Daniel Keene, Philipp
Löhle, Thomas Bernhard o Roland
Schimmelpfennig.
El mataroní també va liderar diferents muntatges dins el programa
‘Fet a Mataró’ i s'havia acostat a
Shakespeare en diferents ocasions
(‘Dreamin & rappin’ i la més recent
‘Shaking Shakespeare’).
Tanmateix, l’èxit més destacat
dels darrers anys va ser ‘Psicosi
de les 4.48’, monòleg interpretat
per Anna Alarcón, que va guanyar
el premi BBVA de Teatre 2016 i
que va estar nominat als Premis
Butaca.

10/4/19 13:13
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Pel broc gros

Un moment de 'Mundo Obrero'

Sergio Parra

Alberto San Juan ha tornat al Monumental, ara amb ‘Mundo obrero’
Crítica de Teatre: Comas Soler

La programació estable del
Monumental va oferir diumenge
passat ‘Mundo obrero’, un text escrit i dirigit per Alberto San Juan
que es va estrenar el mes d’octubre al Teatro Español de Madrid,
que ara està fent gira i que recalarà
a Barcelona, al Teatre Lliure, durant la segona quinzena de juny.
La interpretació és a càrrec del
mateix San Juan, acompanyat de
Luis Bermejo, Lola Botello i Pilar
Gómez.
L’obra constitueix la darrera
entrega d’una mena de trilogia
que va començar amb ‘El rey’ –
vista també a Mataró el 2016– i
va continuar amb ‘Masacre’, amb
l’estil inconfusible que distingeix
el compromís ideològic de les produccions del Teatro del Barrio, la
cooperativa cultural arrelada a
Lavapiés. Si la primera delatava
la gènesi de l’actual monarquia
com a estratagema per perpetuar
el franquisme i la segona era una
denúncia del paper jugat pels banquers en la insurrecció feixista i els
privilegis desorbitats que això els
va reportar, ‘Mundo obrero’ vol ser
una mirada crítica a la trajectòria
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seguida per diferents lluites socials i populars de l’Estat espanyol
des del final del segle XIX fins al
moment present.

Narració episòdica
Amb menys armadura documental que els dos muntatges
que l’han precedit, l’actual utilitza unes quantes cançons de
Santiago Auserón com un canemàs de melodies que serveix per
estructurar la descripció de les
circumstàncies vitals de Pilar i
Luis. Ells són una parella que es
reitera simbòlicament de generació en generació per exemplificar les vicissituds patides per les
víctimes anònimes pertanyents a
la classe treballadora en diversos
episodis destacables del període narrat. Així se succeeixen fets
com la Setmana Tràgica, la vaga
de La Canadenca, els moviments
camperols, la guerra, la repressió
subsegüent, l’èxode rural, el barraquisme, els conflictes als barris,
l’antifranquisme, la Transició, la
instauració constitucional o les
desmobilitzacions posteriors, fins
a arribar a la desocupació forçada,
les conculcacions del dret a l’habitatge o les noves formes de pobresa

imposades pels sistemes de dominació a la societat contemporània.

Paròdia i emoció
Utilitzant diversos registres, des de la
paròdia mordaç fins al joc emocional per atrapar l’espectador, ‘Mundo
obrero’ no pretén impartir cap lliçó
d’història, perquè el seu no és el terreny de l’erudició, sinó el de la consigna i la matraca. Davant de cada
adversitat en el combat col·lectiu i
irrenunciable contra el gran capital, la qüestió no és preguntar-se “i
ara, què passarà?” sinó “i ara, què
cal que fem?" Aquest és el missatge.
Per això es permet concloure
amb una ficció optimista: l’adveniment de la Tercera República. I,
encara més, amb una gran abraçada de la parella protagonista per
subratllar que l’amor és també una
expressió de la lluita de classes. Ni
més ni menys. Vet aquí un espectacle de traç gruixut i patacada, que
se sap i es vol imperfecte perquè
l’important és el que proclama,
fent-ho pel broc gros. Per això se
serveix de quatre intèrprets idonis
que canten, ballen, fan sonar instruments i donen vida a un munt
de personatges No són virtuosos
en res, però ho tenen tot ben posat.
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Estrenen el 9 i la torre de 7
Els Capgrossos treuen profit de la diada de l'Escorxador
amb moltes estrenes
Els Capgrossos de Mataró van
sumar dues estrenes aquesta temporada en el seu debut a Mataró,
en la diada de l'Escorxador. Ben a
prop del seu local, els de la camisa
blava van ensenyar la bona feina

d'assaig amb els primers 9 de 7 i
torre de 7 d'aquest 2019. També
van fer el 7 de 7 per completar les
tres rondes de castells, a més de començar amb tres pilars de 4 i acabar amb l'anomenat "supervano

L'espectacular 9 de 7, amb l'antic Escorxador de teló de fons

Capgrossos

de 5", que conforma el pilar de 5
escudat per quatre pilars de 4, tots
simultanis.
La diada de l'Escorxador va reeixir en clau d'estrenes. Tant el 9
com el 7 de 7 són castells massius,
que requereixen la màxima participació a pinya i amb molt de
tronc i canalla, i s'emmarquen en
la tàctica que, en un any de tants
canvis, el màxim nombre de castellers tinguin oportunitats. El castell
més destacat de la jornada per als
blaus, la torre de 7, també incorporava canvis, com un segon i tres
dels quatre membres de la canalla
que en conformen el pom de dalt.
El balanç de la Festa de
Primavera, organitzada durant
tot el cap de setmana entre la colla i l'AV de l'Escoxador, és d'èxit i
s'aposta per la continuïtat d'aquesta cita festiva i de veïnatge. | Red

DEFIÉNDETE
DE TU BANCO!

Nuevo servicio de asesoramiento jurídico sobre:
• Desahucios y ocupaciones ilegales.
• Recuperación de gastos hipotecarios.
• Hipotecas referenciadas al I.R.P.H.
• Cláusulas suelo.
• Recuperación de intereses pagados de más.
Artur Codina Fábregas, Colegiado 1495, Colegio de Abogados de Mataró.

Consulta gratuita!

INFORMACIÓN:
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Baixada de les Espenyes, 11 · Mataró
606 070 098 · 630 879 572 · 931 178 717
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Previsions astrològiques per
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada
per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

L'aspecte del Sol amb Saturn i Plutó,

Sembla que pots sentir la necessitat

Compte amb la irreflexió a la qual

indica possibles tensions al sector

de modificar la teva dieta. Ara és bon

pot impulsar-te el trànsit de Mart.

professional. Sembla que hauràs

moment, amb el trànsit de Mart, de

Serà bo parar un moment i pensar

d'afrontar algunes obligacions que

fer un estudi del tema. Una amistat

si el que fas, és el més correcte pels

demanen la teva atenció.

es va fent més sòlida.

altres i per tu mateix.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Saturn per la Casa VII, en oposició a

Emocions contingudes, que t'aniria

Sembla que les coses es van posant al

la Lluna a Cranc, pot fer que es ma-

bé alliberar. Si acostumes a fer-te

seu lloc. Si senties que darrerament

nifestin algunes diferències amb la

el dur, t'anirà bé reconèixer la teva

no podies controlar els esdeveni-

parella. És un trànsit ràpid però que

emotivitat. Augment de les respon-

ments, ara les coses es van calmant

pot induir a la reflexió.

sabilitats al sector laboral.

amb el trànsit de Saturn.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Venus amb Neptú és balsàmic pels

Amb el trànsit de Venus per la Casa

Júpiter retrògrad pot fer-te dubtar

problemes de salut. Si més no, su-

V, en aspecte a Plutó, es faciliten les

respecte a un projecte. Això té una

avitza qualsevol dolor. Compte amb

relacions. Pots viure un enamorament

part bona, que és la prudència, però

possibles enganys relacionats amb la

i ser correspost o gaudir de l'amor

compte de no perdre oportunitats.

feina, llegeix la lletra petita.

amb la teva parella.

Moment per la reflexió.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

La Lluna en trànsit per la Casa VII,

Saturn en trànsit per la Casa XII, fa

Amb Mart passant per la Casa IV, les

pot fer que la parella es mostri més

pensar que evadeixes mirar frontal-

disputes es poden produir a la llar.

afectuosa i donar-se un apropament

ment alguna qüestió que ja fa un

També es pot donar el cas que iniciïs

recíproc. També inclina que gent nova

temps t'amoïna. Ara pots tenir una

obres a casa o que hagis de moure

entri a la teva vida.

visió menys negativa del tema.

papers per la hipoteca.

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

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

670 053 959
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Centro:

Cirera:

Can Serra:

Planta baja de obra nueva de
138m, gran salón comedor de 33
metros, terraza de 65m, cocina
independiente. 4 habitaciones y 2
baños, acabados de alta calidad,
suelos de tarima de madera, a/a y
calefacción.

Vivienda muy soleada, salón
comedor amplio, cocina
independiente, 3 habitaciones.1
baño completo, suelos de gres,
puertas de haya y carpinteria en
aluminio.
Atención a su precio!

A estrenar. Fantástica casa esquinera.
Edificada en 2 plantas y de aspecto
moderno. Salón comedor 60m,
terraza y jardín, 4 hab. dobles con
vestidor, 2 baños, garaje, puertas
lacadas en blanco, suelos de parquet
y calefac., en parcela totalmente llana.

335.000€

115.000€

INFORMACIÓN:

Baixada de les Espenyes, 11 · Mataró
606 070 098 · 630 879 572 · 931 178 717

En zona nueva residencial.

615.000€

www.totmataro.cat/argentona

Argentona

Cedides

"És una experiència que ben segur repetiré"
Mariona Carbonell serà la primera portant del Sant Crist el pròxim Divendres Sant
Cultura: Berta Seijo

Mariona Carbonell és la primera dona que portarà el Sant Crist
d’Argentona. Ho farà el proper
Divendres Sant, després de setmanes d’assaig, una bona acollida per part dels seus companys i
moltes ganes de tornar-hi l'any vinent. Hem parlat amb ella perquè
ens expliqui la seva experiència.
Com has arribat a ser la primera portant del Sant Crist
d’Argentona?
L’any passat el mossèn de la parròquia em va comentar que li feia
falta un portant perquè els que hi
havia eren molt grans. Llavors hi va
anar un dels meus fills; enguany,
però, vaig decidir presentar-m’hi
jo mateixa.

Tot Argentona 1864.indd 2

No deu ser fàcil portar una figura que pesa més de 25 quilos...
Soc filla de pagesos i una dona bastant valenta. Ara ja fa tres setmanes
que em preparo i és cert que has
de tenir força i mantenir l’equilibri
per poder suportar el pes. Per ara
segueixo el compàs molt bé i els
companys més veterans confien
en mi i m’ajuden en tot.

El recorregut

El Sant Crist sortirà
Divendres Sant a la
tarda amb la Mare de Déu
dels Dolors. Diumenge de
Rams, el Cos de Portants
farà el Via Crucis pels
carrers d'Argentona.

L’acollida per part de la resta
de portants va ser bona des del
principi?
La majoria són pagesos i em coneixen de sempre. Tot i això, en un
primer moment vaig pensar que,
com que són més grans, i tenen una
altra mentalitat potser no estarien
d’acord amb la meva incorporació. Per sort, a l’hora de la veritat
tots em van ajudar en les meves
primeres pràctiques.
Ha pagat la pena aquesta
incursió?
Estic molt contenta i satisfeta, i
seguiré fent-ho fins que pugui o
fins que vulguin que hi sigui. M’he
fet portant també per veure si la
gent s’anima i no s’acaba perdent
la tradició. És una bona experiència
per als que som creients.
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Cedides

Una recopilació de poetes del
Maresme feta per argentonins

La premiada AKA
(Also Known As)
s'estrena a la Sala

Isidre Julià, Emília Illamola i Josep Lladó són els autors
del llibre 'Els poetes del Maresme'

L'obra ja ha exhaurit totes
les entrades per a divendres

Tres argentonins han aconseguit
unir l'obra de fins a 199 poetes
de la comarca en un sol llibre. Es
tracta d'Isidre Julià, Josep Lladó i
Emília Illamola, els tres autors que
signen 'Els poetes del Maresme
(del segle XVI a l'any 2000)', una
recopilació dividida en dues parts.
La primera és l'antologia de poetes elaborada per Josep Lladó i
Isidre Julià, i que consta de 44 autors. La segona part, per la seva
banda, recull els poetes i poetesses fins a l'any 2000 que tenen
algun vincle amb la comarca i
que van aconseguir publicar la
seva obra. A més a més, també
hi ha una menció especial per a
aquells autors que no tenen cap
publicació però que sí que van
rebre algun premi.

Una àmplia tasca de recerca
Illamola ha estat l'encarregada
de recórrer biblioteques, ajuntaments i llibreries de tots els municipis del Maresme per trobar
la informació necessària. Segons
explica ella mateixa, l'ha sorprès

"la gran quantitat d'escriptors de
poesia que té la comarca, sobretot en poblacions com Mataró,
Arenys de Mar, Malgrat de Mar
i Argentona". Entre ells, s'hi troben Josep Lladó, Lina Casanovas,
Esteve Albert, Anna Cabot, Dolors
Montserdà i Oriol Bassa.
Tot i que l'obra ja es pot comprar a les llibreries, la presentació
pública tindrà lloc el pròxim 2 de
maig a la biblioteca municipal
Joan Fontcuberta i Gel. | Redacció

LA GÈNESI DE L'OBRA

L'actor Albert Salazar

Tots els llibres tenen la seva gènesi.
En aquest cas, la idea original va
ser d'Isidre Julià, que, juntament
amb Lladó, va intentar publicar
l'obra en forma d'antologia anys
enrere. Finalment, ambdós autors
van haver d'esperar "perquè l'editor
va tancar portes a l'últim moment".
Unes obres a casa de Lladó van fer
possible que l'escriptor recuperés
l'exemplar i intentés donar-li una
volta. Ara la recopilació de poemes
ha vist per fi la llum gràcies a Jordi
Soler, de Voliana Edicions, que va
decidir actualitzar l'obra.

Guardonada amb el Premi Butaca
2018 al Millor Text Teatral, 'AKA
(Also Known As)' arriba a la Sala
aquest divendres amb les entrades
exhaurides.
L'obra, protagonitzada pel jove
actor Albert Salazar, narra la història
d'en Carlos, un adolescent que veu
com trontollen els seus fonaments.
El punt d'inflexió a la seva vida és
descobrir que és adoptat i que la
seva identitat no és la que sempre
havia pensat.
La peça està dirigida per Montse
Rodríguez Clusella, i l'argentí Daniel
J. Meyer firma el text. La primera
representació de l'obra va ser a la
Sala Flyhard, al barri de Sants i amb
capacitat per a només 50 espectadors. | Redacció

Cedida

Divendres a la Sala

Els tres autors d''Els poetes del Maresme'
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L'obra de Rodríguez
Clusella començarà
a les 20.30 del vespre i
el preu de l'entrada és de
10 euros a taquilla
Cedida
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Maresme
Cultura

Joves al projecte d'immersió lingüística.

Cedida

La Fundació Didàctica Catalunya inicia
la fomació en català per a joves MENA
La primera etapa ha tingut una durada de quatre mesos i hi ha participat un grup
de 50 alumnes
Maresme: Redacció

La Fundació Didàctica Catalunya
ha completat la primera fase del
seu projecte d'immersió lingüística
en català per a 50 joves immigrats
menors d'edat no acompanyats
(MENA) procedents de diferents
ètnies i cultures.
Els alumnes, residents a centres d'acollida del Maresme, han
pogut participar en un programa
de quatre mesos amb sessions
diàries de dilluns a divendres.

Diplomes entregats

Els alumnes de la
primera fase van rebre els
seus diplomes el 2 d'abril
al Consell Comarcal
L'objectiu del curs ha estat formar els estudiants perquè tinguin els coneixements i les competències necessaris per treballar
i viure a Catalunya, així com per
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integrar-se sense problemes al
territori. Per aconseguir el seu propòsit, la Fundació ha comptat amb
la Generalitat de Catalunya i la
Fundació La Caixa per a una part
del finaçament.

Lliurament de diplomes
El dimarts 2 d'abril es va dur a terme el primer acte de lliurament
de diplomes a la sala de plens del
Consell Comarcal del Maresme,
a Mataró.
L'equip de la Fundació Didàctica
Catalunya, format per professionals de la lingüística, la psicologia
i la docència, va estar acompanyat
pel gerent de la fundació, Jordi
Roig. Els representants del projecte van explicar l'ambiciós objectiu
que volen assolir per prendre part
en la incorporació dels nouvinguts
a la cultura i societat catalanes a
través de l'ús del català.
Preparats per una segona fase
Al lliurament de diplomes, Roig va
explicar que les classes no s'han
interromput i que segueixen amb

Jordi Roig, gerent

"Les classes segueixen
perquè volem que els joves aprovin l'A2, el primer
nivell oficial de català"
un objectiu concret: aconseguir
que els joves estudiïn fins a aprovar
l'A2, primer nivell oficial de català
reconegut per la Generalitat.

Més finançament
El gerent de la Fundació també
va voler remarcar la necessitat de
col·laboració per part de l'Administració i les diferents entitats. La
finalitat de les ajudes és impulsar
la segona fase del projecte, en la
qual treballarien amb 92 nous joves, ajudant especialment aquells
que són analfabets totals.
Per ara el centre operatiu de
Mataró ja ha rebut la visita del
secretari d'Igualtat, Migracions
i Ciutadania, Oriol Amorós, que
va comprovar en directe els bons
resultats de la iniciativa.
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Una experiència de rock
inclusiu per a persones sordes

Un moment del concert

Cedida

La comarca acull per primera vegada un concert amb
especificitat per a aquest col·lectiu
La vila maresmenca de Santa
Susanna va acollir l'1 d'abril un
esdeveniment que transcendeix

C12 Maresme concert inclusiu.indd 2

la simple condició de concert i
es converteix en una experiència
de rock inclusiu per a persones

sordes. El concert, The Symphony's
Rock, va ser un recull de grans clàssics del rock universal interpretats
per una orquestra simfònica, la
de la Universitat de Barcelona i el
grup Apache, en el seu quarantè
aniversari.
L'aposta revolucionària va ser
el sistema de sonorització desenvolupat pel promotor, Braulio Paz
–amb discapacitat audivitiva–, que
va incloure una plataforma perquè
les persones amb problemes auditius poguessin sentir la música
a través de la vibració. En aquesta
mateixa zona hi havia una intèrpret
del senguatge de signes.
Més de 1.500 persones van assistir a aquest concert en què, per
primera vegada, les persones amb
discapacitat auditives van ser tractades de manera específica.
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Els amants del pèsol
es reuneixen a Llavaneres

Imatge de la Festa del Pèsol del 2018.

Vilassar de Dalt
acollirà la nova edició
del festival Revela't

Cedida

Imatge de l'anterior mostra.

Arxiu

El plat fort de l'esdeveniment gastronòmic tindrà lloc
aquest cap de setmana al municipi maresmenc

La cita se celebrarà també
a Barcelona del 7 al 16 de
juny

La vintena edició de la Festa del
Pèsol ja ha aterrat a Llavaneres. Des
d'ahir fins diumenge, el municipi
torna a ser l'epicentre gastronòmic del territori català gràcies a
la celebració de diverses jornades
dedicades a aquest producte de
temporada.
La Festa va arrencar ahir al matí
al passeig de la Mare de Déu de
Montserrat amb un taller de cuina del pèsol garrofal que a càrrec
de la xef Cristina Parés. A la nit,
el restaurant Vil·la Minerva serà
l'establiment escollit per celebrar
el dotzè Sopar del pèsol.

Vilassar de Dalt escalfa motors
per a la setena edició del festival
Revela't, que tindrà lloc del 7 al 16
de juny. Es tracta del primer esdeveniment al món dedicat exclusivament a la fotografia analògica.
Durant els deu dies del festival,
Vilassar de Dalt serà l'epicentre de
desenes d'activitats: tallers, presentacions i projeccions al voltant d'aquesta disciplina artística. La mostra també inclourà una
cinquantena d'exposicions, entre
les quals hi haurà autors de renom com Bruce Gilden o Alberto
García-Alix. Precisament un dels
films de García-Alix, 'De donde no
se vuelve', servirà com a punt de
partida del festival.

Dissabte ple d'activitats
La Festa del Pèsol farà sortir les
botigues al carrer a partir de dissabte. Hi haurà dos punts de trobada amb parades de venda que
oferiran tota mena de productes:
per una banda, el parc de Ca l'Alfaro, i, per l'altra, el carrer de Munt,
considerat un dels eixos comercials més importants de Llavaneres.
A més a més, demà a les 10 del
matí s'inaugurarà la mostra de
cartells, i al migdia està prevista
l'actuació del Combo Absolut, de
l'Escola de Música de Llavaneres,
amb versions de música pop. Els
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280
En l'edició d'enguany,
es cuinaran un total de
280 quilos de pèsols
assistents, però, hauran d'esperar
fins a la tarda per veure una de
les activitats més destacades de
la jornada: el concurs de cuina
Llavaneres Masterxef.

Diumenge de pesolada
L'endemà serà el dia escollit per celebrar la pesolada de la secció gastronòmica del Casal de Llavaneres.
Segons els organitzadors, aquest
any es cuinaran un total de 280
quilos d'aquest llegum.
A mig matí començarà la degustació dels pèsols ofegats i de
la coca de Llavaneres. | Redacció.

Llavaneres Masterxef

La Festa del Pèsol també
inclourà un concurs de
cuina amb tres proves
per a tots el públics

L'origen de Revela't
Revela't va néixer el 2013 a Vilassar
de Dalt i quatre anys més tard es
va expandir a Barcelona sota el
nom d'OFF Revela't.
Enguany, la ciutat maresmenca
acollirà 35 exposicions en espais
emblemàtics com per exemple
la Fàbrica de Can Garbat, l'Espai L'Estrella, el Museu, la Sala
Rajolers, el Teatre de La Massa,
diversos carrers o la plaça de la
Vila. | Redacció
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VENTA

588m2 / 30m2 terraza / 4 habitaciones
5 baños / A/C / calefacción / jardín
trastero / piscina

1.750.000 €

Mataró

Teià

104m2 / 25m2 terraza
3 habitaciones / 2 baños
A/C / ascensor
amueblado

458m2 / 400m2 parcela
5 habitaciones / 4 baños
gimnasio / jardín
trastero / amueblado

ref.: VMA1812013

ref.: VMA1902013

598.000 €

1.450.000 €

ref.: VMA1904004

ALQUILER
Sant Pol de Mar

Badalona

140m2 / 10m2 terraza / 4 habitaciones
2 baños / A/C / vistas / conserje
amueblado

1.500 €/mes

Tiana

89m2 / 100m2 terraza
3 habitaciones / 1baño
1parking / piscina
amueblado

450m2 / Jardín
4 habitaciones / 2 baños
A/C / 4 Parquing
piscina / amueblado

ref.: AMA1903018

ref.: AMA1904009

2.970 €/mes

5.800 €/mes

ref.: AMA1903013

En aProperties buscamos aseso res
inm ob iliarios para alquiler y ve nta .

Enviar C.V. a r r hh@a p ro pe r ti e s.e s
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A
G
B
E
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LQ
A

VIV

Barcelona Passeig de Gràcia, 85, 8ª / Mataró Avinguda de Cabrera, 36, 4ª

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

Sant Andreu de Llavaneres

www.totmataro.cat/perfil

Perfils
Hèctor López,

passió per la història
Perfil: Berta Seijo

El lligam d’Hèctor López amb la Setmana Santa
mataronina ve de lluny. És fill d’un dels membres del
cos de portants del Sant Crist de la Bona Mort i la
Congregació dels Dolors, i col·labora amb els Armats
des de fa quatre anys. Gràcies a aquesta vinculació,
aquest professor d’història va rebre l’encàrrec d’escriure el llibre oficial de l’entitat. Temps després, i
en plena promoció, de l’obra, López afirma que “el
resultat és molt positiu” i qualifica els anys de recerca i redacció com a “molt interessants”.

Diferents visions
“La meva tasca ha estat explicar la història dels
Armats des del 1705, és a dir, des dels orígens documentals més antics que tenim fins a l’actualitat”,
afirma l’escriptor. Durant els segles XVIII i XIX, la
documentació se centra en aspectes com “la vestimenta, el sou que rebien els membres de l’entitat o
com es relacionaven amb la resta de confraries a les
processons”. De cara a explicar les particularitats del
segle XX, López ha comptat amb testimonis reals de
persones que van poder participar en les processons
als anys quaranta, cinquanta i seixanta. “Cadascú va
viure els Armats d’una manera diferent i la meva feina
ha estat posar en comú tots aquests punts de vista”.
L’objectiu de l’obra, segons ell mateix explica, “és
arribar a un públic interessat en la història de la ciutat, però també apropar-nos a la resta d’Armats de
Catalunya”. En aquest sentit, per a López, val la pena
promocionar la tradició mataronina, en concret, per
la seva riquesa d’estils: “És d’admirar com hem pogut aglutinar les tradicions catalanes i el patrimoni
material procedent de la immigració dels anys cinquanta, seixanta i setanta en una mateixa festivitat”.
Per a ell, la Setmana Santa és una tradició amb
futur a Mataró. De fet, fins i tot creu que “hi haurà
un relleu generacional impulsat per les confraries
que ja treballen amb nens i adolescents”.
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Daniel Ferrer

L'agenda plena
Graduat en història per la Universitat de Barcelona,
actualment López està cursant el doctorat en Història
Moderna per la Universitat de Girona. A més a més,
encara que viu a Mataró, l’escriptor és professor de
secundària d’història en un institut de Badalona i
fa vuit anys que col·labora amb el Museu Arxiu de
Santa Maria.
Pel que fa a les seves aficions, López en destaca tres:
el cinema, el teatre i la literatura, tres àmbits en els
quals l’autor del llibre dels Armats està involucrat
de “forma amateur”.

APUNTS
Defineix-te: Discret, amb sentit de l’humor i ordenat
dins del meu caos
Una pel·lícula: 'Lawrence d’Aràbia'
Un escriptor: J. R. R. Tolkien en narrativa i Joan
Giménez en assaig
Un repte: Continuar treballant sobre la història local
de Mataró perquè no caigui en oblit
Un llibre: 'El Topo', de John le Carré
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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. 3212
T
ZONA ALTA
ROCAFONDA

PLANTA BAJA CON PATIO DE 40M2: Tiene
3 habitaciones (1 doble), cocina de fórmica, un baño con ducha, la carpintería
exterior de aluminio, tiene un trastero en
€ patio. (C.E. EN TRÁMITE)

108.000
Ref. 1437

T

ZONA RDA.
CERVANTES

R
TU HIPOTECOASAPUEDES!
L 100%

Ref. 7076
ZONA
LA LLANTIA

PL. 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.ac.,
€ ext. de aluminio. (C.E. EN TRÁMITE).

T

149.000

PISO
REFORMADO
TOTALMENTE
EXTERIOR

Piso totalmente exterior muy luminoso
con parking incluído, Tiene 3 habitaciones (1 doble), cocina lacada blanca con
galería, baño y aseo, calefacción. Está a
5 minutos de la playa. (C.E. en Trámite).

235.000€

Ref. 4526
T
ZONA
EL SORRALL:

GRAN PISO DE GRANDES DIMENSIONES:
120m2 con ascensor, 4 hab. (2 dobl), 2 baños refor., cocina office 12m2 lacada blanca, lavadero, salón comedor, balcón exte€ rior amplio, calefacción. (C.E. EN TRÁMITE).

189.000

Ref. 2527
ZONA
EIXAMPLE:

OCASIÓN! PARK. Y TRASTERO INCLUÍDO:
Excelente piso 115m2, ascensor, 4 hab. (1
suite), baño y aseo con ducha, cocina off. de
15m2, galeria, salón com., balcón amplio, ca€ lefac., mejor que nuevo. (C.E. EN TRÁMITE).

T

279.500

SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:

937 965 148

4
MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66

(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - Eixample

160.000 €

MATARÓ - Cirera

178.228 €

GRAN PIS EN MOLT BON ESTAT I DISTRIBUCIÓ IMMILLORABLE!

PIS AMB ÀMPLIA TERRASSA DE 15M2 MOLT ASSOLELLAT!

120m², 4 habit. (3 dobl.)., armari encast., 1 bany, cuina office, saló-menjador, galeria, sols terratzo, portes fusta, tanc. alumini. Pis molt complet
en estat, zona i preu. Excel·lent relació qualitat-preu!! T 151501

75m², 2 habit., 1 bany, cuina americana, saló-menjador, balcó, calefacció, portes fusta i tancaments d’alumini. Ben comunicat amb:
supermercats, botigues, centres educatius, mèdics, etc!!! T 151482

[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Mata-Rocafonda

217.623 €

GRAN PIS MOLT ASSOLELLAT IDEAL PER A UNA FAMÍLIA!
112m², 5 habit. 1 bany, 1 servei, cuina office, saló-menjador, balcó,
pati 24m², aa/cc, armari enc., aire condic., tanc. d’alumini. Terres
parquet I terratzo, ascensor. Excel·lent relació qualitat preu!T 151572

MATARÓ - Havana

260.000 €

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

MATARÓ - Urb. la Fornenca

435.000 €

PLANTA BAIXA MOLT ASSOLELLADA AMB TERRASSA DE 35M2!

GRAN TORRE AMB JARDÍ I PISCINA SENSACIONALS!

73m², 3 habit., 2 banys, cuina americ., saló-menjador, llums led, terres
gres, aire condic., calefacció fred i calor, portes fusta i finestres amb
tanc. d’alumini. barbacoa, etc... Pàrquing opcional!!! T 151569

Llar 212m², 2 plantes, parc. 700m², 5 habit., 2 banys, 2 servei, cuina
office, saló-menjador, xemaneia, barbacoa i sala polivalent 40m²., aa/
cc, porxo, jardí 400m². Vistes mar i muntanya!!!T 250283
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al

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

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Eixample

650 €

PIS SEMI MOBLAT BEN COMUNICAT AMB SERVEIS!!
65m², 3 habit. (2 dobles), 1 bany, cuina office, saló-menjador, balcó,
terres de gres, etc... Destaca per aprofitar els seus m² i la seva distribució per al dia a dia. Molt assolellat!!! T110712

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Via Europa

950 €

LLUMINÓS PIS AMB ESPAIS AMPLES I BEN APROFITATS!
98m², 4 habit., 2 banys, cuina office, saló-menjador, 2 balcons, galeria, terres gres, calefacció, portes fusta i tancaments d’alumini. etc...
Totalment exterior! Molt a prop comerços i serveis!!! T 105692
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MATARÓ - Centre

725 €

PIS MOLT BEN DISTRIBUÏT I LLUMINÓS!
Segons pis sense ascensor. 90m², 4 habit (3 dobl), 1 bany, 1 servei,
cuina office amb galeria 8m2, saló-menjador amb balcó, terres de
gres. Situació immillorable amb comerços i serveis!!! T 110181

MATARÓ - Centre

790 €

PIS AMPLE I ASSOLELLAT IDEAL PER A UNA FAMÍLIA!
100m², 3 habit, passadís, 2 banys, cuina office, galeria, saló-menjador, balcó, calefacció, terres gres i parquet, tancaments d’alumini.
Pis molt ben conservat en veïnat familiar!! T110692

MATARÓ - Via Europa

850 €

LOCAL COMERCIAL TOT MOBLAT IDEAL PER A OFICINA!
90m2, 1 lavabo, magatzem, sistema d’alarmes, sortida fums, llums led,
calefacció. Dóna a 2 carrers amb aparador. Local diàfan amb moltes
possibilitats i mobiliari d’oficina. 6m d’altura i fa cantonada!!! T 303048
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Vas néixer
per obrir camí.
Nou T-Roc.

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

#SoloUnoUnico

Motorsol

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

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

www.motorsol-volkswagen.es
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