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SETMANA
SANT JORDI
Llibres i roses agafaran el relleu a
la festivitat més devota
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www.sucasa.es
AQUESTA SETMANA
DESTAQUEM AQUEST
IMMOBLE

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

ATENCIÓ A AQUEST IMMOBLE!
Ref. 12994 CERDANYOLA NORD: Àtic/dúplex 90m2 amb terrassa superior 46m2. Amb

presència i pocs veïns. Bon estat a falta de repàs de pintura. Bons espais, amplitud i lluminositat. 3 dormitoris (2 especialment amplis). Gran saló. Cuina de mesures excepcionals
(16m2) amb terrassa 46 m2. Bany amb banyera semicircular. Traster. Si vols una bona
terrassa i un bon metratge, possiblement aquesta sigui l’ocasió que estaves esperant.

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

T

129.000€

T

99.900€

BONA COMPRA!

BONIC PIS A ZONA PRIVILEGIADA

Ref. 12987 CENTRE/PLAÇA BRISA: 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. 12973 ZONA PARC CENTRAL: Vols viure en una de les zones més demandades

T

137.000€

de Mataró a un preu raonable? Bon pis de perfil seminou que està perfectament distribuït. Disposa de 2 dormitoris. Ampli saló menjador ben orientat. Balcó assolellat
amb vistes clares. Cuina equipada. Bany + 1 lavabo. Amb calefacció, els terres de
parquet. Aire condicionat. Aparcament.

T

197.260€

SITUACIÓ REALMENT ENVEJABLE!

ÀTIC DÚPLEX AMB TERRASSA 40M2!

ple centre. Magnífica vivenda 120m2 + 30 m2 de pati a nivell. Per característiques pot ser
molt útil al seu torn com oficines, despatxos, consultes, assegurances, etc. Saló menjador 30m2. Cuina equipada. Pati 30m2. Galeria/safareig. 3 habitacions. (Anteriorment 4,
fàcilment recuperable). Bany + lavabo. Calefacc. Traster molt ampli. Pis de grans espais,
còmode i amb unes possibilitats que el fan realment especial.

Ref.12997 CAMÍ SERRA/VISTA ALEGRE: Magnífic habitatge de 145m2 + local de 40m2
ideal garatge. Vistes ciutat. 3 dorm. en planta
pis + estudi sup.45m2, bonica terrassa solàrium. 2 banys. Calefacció Pocs veïns. Sense
dubte el millor pis de la zona !!!

Ref. 12991 CENTRE/CAMÍ RAL: A 150 metres de la Pl. Santa Anna, estació i platja, en

273.000€

T

T

345.000€

VOL SABER QUAN VAL EL SEU PIS?
Valoracions gratuïtes. Truquin’ns sense cap compromís
Li oferim una solució a mida, en 24h.
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Vull comprar un habitatge.
Per on començo?

Abans de començar a buscar la teva nova llar, és molt
important que tinguis clar quin és el teu pressupost. A
Internet hi ha moltes eines que et poden ajudar, però
el millor és que et deixis assessorar per un professional, si més no en aquest primer punt, que és clau.
Perquè el pressupost definirà en gran part tot el teu
procés de compra; i no encertar-lo des del principi
pot fer que aquest procés es faci massa llarg i feixuc.
Si tens curiositat i vols fer uns números ràpids mentre llegeixes aquest article, el més fàcil és calcular
el 35% dels diners que entren cada mes dins de la
unitat familiar. I això et dirà, molt aproximadament,
la quota màxima d’hipoteca que pots assumir. Per
exemple, amb una quota de 600€/mes a 30 anys, i
sense aportar entrada, podries arribar a comprar un
immoble de 140.000€. Aquesta és una simulació molt
general. Un expert acotarà molt més els números al
teu cas particular, i t’informarà també de totes les
despeses vinculades a la compravenda que segurament desconeixes.
Un cop tinguis clar fins a on pots arribar econòmicament, el següent pas és posar sobre el paper el tipus
d’habitatge que estàs buscant. Pots fer una llista que

Contingut patrocinat per

inclogui l’imprescindible, i també el desitjable; dos
conceptes molt diferents. Algunes preguntes que et
pots fer són: les habitacions mínimes que necessites
(comptant amb les perspectives de creixement de la
teva unitat familiar), la ubicació, la distància amb la
feina, la proximitat amb serveis i comerços, els equipaments com el pàrquing o l’ascensor…
Ara sí, amb el pressupost i les característiques ben
definits, és el moment de sortir a descobrir el mercat! Busca, mira i, sobretot, visita! Hi ha molts compradors que només visiten aquells immobles que els
enamoren a primera vista… Nosaltres et direm que
no descartis res que pugui entrar dins de les teves
preferències, perquè de vegades les fotos enganyen. I
sobretot perquè, com més vegis, més conscient seràs
de la realitat del mercat, i més fàcil et serà identificar
en un futur l’habitatge dels teus somnis.
Per últim, dues pinzellades més: si no coneixes el barri
i la zona, dona’t l’oportunitat de descobrir-lo, visitant-lo
i gaudint de la seva oferta de serveis i comerços. I si
la compra no és urgent, no tinguis pressa; però mai
t’aturis, perquè el mercat és molt canviant i pot implicar iniciar tot el procés des de zero.

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

Aquest 2019 fan 40 anys els nats el 1979, però també fem 40 anys una
mica tota la resta. En clau local i mataronina –aquell vector en el qual
semblem entossudits a diluir els relats i les projeccions– el 1979 va ser
un any extraordinàriament rellevant i fora bo que se signifiqués –si no
es vol o no es pot commemorar–, per la seva importància i, sobretot,
la seva potència conclusiva. A principis de mes va fer quatre dècades
exactes que els mataronins van escollir un Ajuntament. S'advenia, així,
la democràcia local, la més directa i propera a la ciutadania. Mataró
escollia alcalde i regidors per primer cop des de 1936. La contundència del pas és innegable.
Per a molts dels que vam venir després, aquell any i tot el que simbolitza representa no només un episodi de recuperació de drets i
llibertats, sinó també la textura del camp llaurat, la redescoberta de
la comunitat, l'articulació del poble com a subjecte. També la traça
d'una sèrie de diatribes relacionals, socials i polítiques que, en alguns
casos, certament els costa de superar el pas del temps. És ben normal,
40 anys es noten a tots els cossos i rostres del món.
En temps de convulsió i combustió –i no parlo de Notre-Dame–, un
relat local del que van ser aquells anys i els primers episodis d'una democràcia que va costar anys, suor, esforços i patiments de consolidar
podria contribuir, sense voler ser acrítics, a ponderar la importància i
la transcendència del gest que emetrem el proper 26 de maig. Escollir
els representants de casa nostra i tenir en l'administració local la interlocució directa dels nostres drets de ciutadania pot semblar consolidat
però no ha perdut ni un gram del pes històric que té.
Els aniversaris rodons poden servir per a moltes coses: per mirar
enrere, per exemple, però sobretot per fugir d'arqueologies emocionals. Haurien de servir per analitzar, amb el retolador de subratllar
destapat, tot allò que s'ha viscut i fer balanç del que s'ha aconseguit i
del que no, per renovar, 40 anys després, el contracte democràtic que
ens vincula amb casa nostra, aquest indret entre el mar i els turons i
delimitat per dues rieres.
Quan els referents minven i la política sembla potinejada, no haver
fet una exploració tan exigent com caldria a allò que no deixa de ser el
nostre renaixement com a ciutat i comunitat sembla una oportunitat
desaprofitada. Llàstima, doncs.
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SANT JORDI DE RÈCORD
APLAUDIT: Segons el Mercat
de Flor i Planta Ornamental de
Catalunya, aquest any es vendran
set milions de roses vermelles i
350.000 de grogues durant la diada de Sant Jordi.

MANCA D'HABITATGE
CASTIGAT: A Mataró hi ha 700 pisos ocupats d'una borsa de 2.000
habitatges en mans d'entitats bancàries o, directament, de fons voltors de les mateixes entitats.

L’ENQUESTA

Estàs a favor del projecte
de la Torre Barceló?
37,3%
55,1%
7,6%

Sí
No
No sap/no contesta

LA PREGUNTA

T'agradaria que Sant Jordi
fos festiu?
VOTA L'ENQUESTA A:

16/4/19 13:45

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 orígens de la Verònica

De fa 25 anys

Aquesta és la imatge més antiga que es conserva del pas de
la Verònica, que es va estrenar
la Setmana Santa del 1952 i que
aquest any serà la gran absent de
les processons, ja que extraordinàriament la confraria ha decidit no
participar en cap dels grans actes,
ni tan sols en la processó general.
La Verònica és el pas propi de l’Associació d’Antics Alumnes dels
Salesians. És la més antiga de les

adscrites a Cerdanyola i a Maria
Auxiliadora i les talles són obra del
prestigiós escultor Josep Mestres.
Com la resta de passos, va estar
fora de circulació amb la desaparició de les processons fins al
1992, en què va tornar als carrers
per Setmana Santa. La imatge es
pot contemplar a l’església del
col·legi i s’espera que pugui tornar a participar en la celebració.

De fa 15 anys
ANY XXXIII

Del 17 al 25 d’abril de 2014

www.totmataro.cat

FOTO: ÀNNA ALUART

NÚMERO 1623

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

PROCESSONS, ROSES I LLIBRES
Mataró enllaça en pocs dies el recolliment de la
Setmana Santa i els colors, la festa i l’alegria de Sant Jordi

ILURO

AÏLLA’T DEL FRED

ALUMINIS
La millor garantia al seu Servei
· T 93 757 76 03 · F 93 757 83 57
· Via Europa, 189-193 (a 50m Decathlon) Mataró
· (Obert també dissabtes al matí de 10 a 14 h)
www.aluminiosiluro.com
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De fa 5 anys
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%

COMISSIONS
12 MESOS
SENSE INTERESSOS

15/04/14 18:00

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

16/4/19 13:44
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SETMANA
SANTA

2019

el plat fort de
la celebració

D

esprés dels primers actes celebrats,
com la Passió dels Armats o la Vestició de la Mare de Déu a la capella dels Dolors, la Setmana Santa de Mataró continua.

En els pròxims set dies arriben els plats forts
de la festivitat, les processons que congreguen un
gran nombre de creients als carrers del municipi.

OBERTURA + ESPECIAL SETMANA SANTA 1865.indd 2

Les desfilades dels Armats i l'homenatge a la
ciutat obren el programa de Dijous Sant, que
continuarà amb dues processons: la de l'Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
Nuestra Señora de la Esperanza, i la de la Nit
del Silenci, que comença i acaba a la basílica de
Santa Maria. Divendres Sant, per la seva banda,
té com a protagonistes indiscutibles el Viacrucis
Interparroquial i la processó general, la més
multitudinària de la Setmana Santa, capaç de
reunir en un mateix punt els Armats i totes les

16/4/19 18:06
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A

confraries i germandats de Mataró.
Per acabar, dues processons s'encarreguen de tancar el programa
de la Setmana Santa a la ciutat. La
primera és la de Dissabte Sant al
barri de Cirera, que surt amb els
misteris del Sepulcre i la Soledat.
La segona és la processó infantil:
una tradició recuperada aquest any
i que arrenca i mor a la parròquia
de Maria Auxiliadora.

OBERTURA + ESPECIAL SETMANA SANTA 1865.indd 3
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Setmana Santa

desfilada dels armats

L

a desfilada dels Armats i l'homenatge a la ciutat obren el programa el Dijous Sant. L'acte
s'inicia al vespre amb la solemne recollida de
bandera a tres carrers de Mataró: la Riera, el carrer
Nou i la plaça de Santa Maria. Just després arrenca
la desfilada des d'aquest mateix punt i continua pel
carrer de Santa Maria, la plaça Gran, la plaça Xica,
el carrer Sant Cristòfol, la plaça de la Peixateria, el
carrer de Barcelona, la Riera, el Carreró i la plaça
de l'Ajuntament.
Es tracta d'una cercavila declarada patrimoni cultural del municipi que també va rebre l'abril de 2007
la Medalla d'Or de la ciutat. Per la seva banda, els
Armats de Mataró organitzen un acte propi més, la
Passió, i participen activament en d'altres com ara
la processó general del Divendres Sant.

OBERTURA + ESPECIAL SETMANA SANTA 1865.indd 4

confraria: Armats de Mataró
quan?

Dijous 18 a les 19.15 h

on?

A la plaça de Santa Maria

què?

Després de la recollida de bandera i la
desfilada dels Armats pels carrers de
Mataró, a la plaça de l'Ajuntament tindrà
lloc l'homenatge a la ciutat.

16/4/19 18:06
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processó de la nit del silenci

confraria: Armats de Mataró, Oració

del Senyor a l'Hort, Coronació d'Espines i
Mare de Déu dels Dolors

quan?

Dijous 18 a les 21.30 h

on?

Des de la plaça de Santa Maria

què?

És una processó de ritus català, sòbria i en
què la tornada de la imatge de la Mare de
Déu dels Dolors provoca molta emoció.

OBERTURA + ESPECIAL SETMANA SANTA 1865.indd 5

L

a processó de la Nit del Silenci destaca sobretot
per la seva austeritat i espiritualitat. El recorregut nocturn arrenca i finalitza a la basílica
de Santa Maria, i any rere any es fa possible gràcies
a la participació dels Armats de Mataró, la Confraria
de l'Oració del Senyor a l'Hort, la Confraria de la
Coronació d'Espines i la Venerable Congregació de
la Mare de Déu dels Dolors.
De fet, es tracta de l'única processó on surt la imatge
més antiga de la ciutat: la Mare de Déu dels Dolors,
que porta segles presidint l'altar major de la capella
dels Dolors i que només l'abandona en aquesta ocasió.
A més a més, l'acte recorda les antigues processons silencioses, de recolliment, completament arrelades a la tradició catalana i on no falta impacte
visual i emotiu.

16/4/19 18:06

Setmana Santa

processó general

É

s l'acte més multitudinari de la Setmana Santa
mataronina, l'esdeveniment que atrau cada
vegada més públic després de Les Santes i la
Cavalcada de Reis. Prova d'això és que la processó
de Divendres Sant va rebre el 2013 el reconeixement de ser patrimoni cultural de la ciutat, com ja
són els Armats.
Aquest any, i des del 2018, el recorregut, que dura
més de cinc hores, s'inicia a l'interior de la basílica
de Santa Maria, passa per diversos carrers i arriba
a la plaça de Santa Anna. A l'acte hi participen totes les confraries i germandats de la ciutat, a més
dels Armats, i tots els misteris surten de l'interior
del temple.

OBERTURA + ESPECIAL SETMANA SANTA 1865.indd 6

confraria: Totes les confraries i
germandats de Mataró i els Armats
quan?

Divendres 19 a les 19.30 h

on?

A la basílica de Santa Maria

què?

És la processó de Divendres Sant, la més
popular de tota la Setmana Santa mataronina.

16/4/19 18:06
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processó del silenci

confraria: Sant Sepulcre i Germandat

de Nostra Senyora de la Soledat

quan?

Dissabte 20 a les 18 h

on?

Des de la parròquia de Nostra Senyora de
l'Esperança

què?

És la processó que tanca la Passió i es du a
terme al barri de Cirera.

OBERTURA + ESPECIAL SETMANA SANTA 1865.indd 7

L

a processó del Silenci està encapçalada per dues
confraries: la del Sant Sepulcre i la Germandat
de Nostra Senyora de la Soledat. Formada als
anys vuitanta, aquesta última és l'única confraria
íntegrament femenina.
El recorregut de l'acte s'inicia Dissabte Sant a la
parròquia de Nostra Senyora de l'Esperança i finalitza a la casa de la germandat, a l'avinguda del Dr.
Ferran. Entre els carrers del barri de Cirera per què
passarà, hi ha el passeig del Desviament, la riera de
Cirera o l'avinguda del Velòdrom.
Es tracta de la processó que tanca la Passió, amb
els misteris del Sepulcre i la Soledat acompanyats
també pels Armats de Mataró.

16/4/19 18:06

Setmana Santa

EL PRENDIMENT
EN IMATGES

La processó del Prendiment de Jesús Captiu, en imatges

Daniel
Ferrer

OBERTURA + ESPECIAL SETMANA SANTA 1865.indd 8
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Setmana Santa

ELS MISTERIS de
la SETMANA SANTA
MATARONINA
Aquest Divendres Sant a Mataró desfilen en processó pels carrers del
centre onze confraries religioses i els Armats. Cada confraria presenta
el seu propi misteri o imatge bíblica, que representen diferents escenes
importants per a la cristiandat, cadascun amb les seves particularitats
i sovint amb una trajectòria que abraça segles d'història.

Armats de Mataró

DIJOUS SANT (Recollida de la bandera, Homenatge a
la Ciutat, processó del Silenci com a novetat)
DIVENDRES SANT (Recollida del Sant Crist, processó
general de Divendres Sant)
DISSABTE DE GLÒRIA (Processó del Silenci)

Els armats són una de les figures més emblemàtiques de les processons mataronines de Setmana

OBERTURA + ESPECIAL SETMANA SANTA 1865.indd 10

TEXT: NEUS MASNOU
FOTOS: DANIEL FERRER

Santa. Són els que obren la processó general de
Divendres Sant des de 1990 i representen els soldats
de l’Imperi romà que eren presents a la Jerusalem
ocupada.
Trobem la primera prova documental de l’existència dels armats a la Confraria del Santíssim Sagrament,
l’any 1705. Recentment han publicat el llibre de la
seva història.
Els romans, en l’àmbit bíblic, són una figura tèrbola. En la història de la Palestina antiga són una
força d’ocupació i són els assassins de Jesucrist, els
que el fan patir al Calvari. Alhora, però, és un centurió romà el primer a tenir prou fe per creure en
el poder de Jesús.
Els Soldats de Pau —declarats així pel papa Pau
VI— són patrimoni cultural de la ciutat i celebren
l’homenatge a la ciutat el Dijous Sant.

16/4/19 18:27
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Oració del Senyor a l'Hort

Jesús Captiu

DIJOUS SANT (Processó Nit del Silenci)
DIVENDRES SANT (Processó general)

DIVENDRES SANT (Processó general)

La imatge de la confraria de l’Oració del Senyor a
l’Hort representa Jesús pregant a l’hort de Getsemaní.
És un moment en què demana als seus deixebles
que el deixin sol perquè vol pregar al Pare, perquè
sap que l’hora és a prop.
Aquesta oració suposa el moment previ a la traïció de Judes i la posterior captura de Jesús. Es tracta
d’una situació de silenci i de prendre consciència,
per la qual cosa aquesta confraria forma una part
important de la processó de la Nit del Silenci de
Dijous Sant.
El misteri d’aquesta confraria és relativament
nou, encarregat a l’escola d’Olot després que durant la Guerra Civil fossin destruïdes moltes figures.
El misteri sempre ha estat portat a pes d’espatlles.

OBERTURA + ESPECIAL SETMANA SANTA 1865.indd 11

Mentre Jesús és a l'hort de Getsemaní resant i els deixebles descansen, s'apropen a ell Judes i un tumult
de persones. Es tracta del moment en què Judes ven
el fill de Déu fent-li un petó per indicar als capturadors qui és el seu mestre.
Jesús, tot i que capturat pels homes de Caifàs
(jueus), serà entregat i finalment assassinat pels
romans. El misteri de la confraria de Jesús Captiu
actual és una talla de fusta de Juan Ventura i està
vinculada a la Setmana Santa d’Andalusia, on hi ha
força devoció per la imatge del captiu.
La confraria destaca especialment per participar
en la processó del Prendiment o “de les Escaletes”
del Diumenge de Rams, la qual inclou una escenificació del moment de la captura. El misteri ja és la
icona del Diumenge de Rams a Mataró.
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Setmana Santa

Nuestra Señora
de la Esperanza

Venerable Congregació
dels Dolors

DIVENDRES SANT (Processó general)

DIJOUS SANT (Processó Nit del Silenci)

Nuestra Señora de la Esperanza forma part de la
mateixa confraria que la de Jesús Nazareno. Té el
mateix to andalús i representa la fermesa de Maria
aferrant·se en la fe, l’esperança d’ella en la resur·
recció. Amb motiu d'aquest ancoratge en la fe en
aquesta imatge trobem sovint el símbol de l'àncora.
L’àncora és un dels símbols característics del pri·
mer cristianisme (paleocristians) i vol recordar que
cal aferrar·se a la fe perquè la mort no és negativa
i la vida és un trànsit abans d’arribar a la vida real.
La figura de l’Esperança apareix en especial després
de la Contrarreforma —una resposta de l’Església ca·
tòlica papal a la Reforma protestant. Els protestants
creien que s’havia divinitzat massa la Mare de Déu i
que no mereixia tanta devoció, per la qual cosa els ca·
tòlics remarquen molt, a partir del segle XVI, el paper
de la Maria en la Passió. Maria com a primer testimoni
de fe. Com a símbol de l’esperança, la confraria també
vesteix prendes de roba verdes, a banda del tradicional
color morat dels natzarens (una vestimenta que ha
donat peu a anomenar “Noche morada” la processó
de Dijous Sant a Cerdanyola).

Iconogràficament, es tracta de la mateixa imatge que
la Mare de Déu dels Dolors. Totes dues representen
el rostre de la mare dolorosa i no s’emmarca en un
moment concret, sinó que representa el patiment
maternal de Maria. La confraria celebra enguany 325
anys i és la figura més antiga de Mataró, tot i que,
estèticament, ha canviat amb el temps. El Divendres
de Dolors, fa la Vestició de la Verge, un acte en el qual
la Mare de Déu comença vestida d’Immaculada —
en el seu "estat natural de perfecció"— però en què
cada dolor, representat amb una peça de roba negre,
va ocultant la blancor inicial.
La tradició de la vestició és una tradició molt bar·
roca, pròpia d’una societat jerarquitzada. Així, amb la
percepció d’aleshores sobre el que era bo i el que era
dolent dins l’esquema social, el vestuari de la Mare
de Déu recorda el de les reines de l’època barroca.
Més enllà, històricament a Catalunya solia haver·hi,
cap al segle XVI, dos “bàndols” litúrgics: un de més
arrelat a la figura dels Dolors, molt vinculada a la casa
Àustria i a la tradició catalana dels pobles, i un altre
a la imatge de la Puríssima Sang, més encaminada
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a la devoció del Sant Crist i en relació amb la casa
borbònica. Així, la Mare de Déu dels Dolors no no·
més vesteix com una reina, sinó clarament com una
reina de la casa dels Àustries.

Nuestro Jesús Nazareno

La Coronació d'Espines

DIVENDRES SANT (Processó general)
DIUMENGE DE RESSURRECCIÓ (Missa de Ressurrecció,
Processó Infantil)
DIJOUS SANT (Processó Nit del Silenci)
DIVENDRES SANT (Processó general)

La imatge que aquest misteri representa és el mo·
ment en què Jesús, abans de ser crucificat, se li col·
loca al cap una corona d’espines, que es claven i el
fan sagnar. Els romans ho fan per riure’s d’ell, fet
representat també en aquest conjunt escultòric, en
el qual trobem un romà aguantant Jesús per darrere
i un altre fent falses reverències i burles davant seu.
Alhora, és un misteri que té molt a veure amb la
idea del Crist Rei. L'home més pobre fet rei, però no
a la Terra, sinó un rei del món dels cels.
Després de la pèrdua del misteri original —que
havia deixat de participar en processons a mitjans
del segle XIX—, el 1949 un grup principalment d’exa·
lumnes dels maristes de Sant Josep decideix elaborar
d’un nou misteri per sortir en processó.
Aquesta confraria fa la seva pròpia processó el
Dissabte de Passió: la de Coronació d’Espines.
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Jesús Natzarè, tot i ser un topònim de la localització amb
la qual més es relaciona Crist, ha passat a ser el nom
amb què es denomina la imatge en concret de Jesús
carregant la creu. En aquesta escena Jesús es dirigeix al
Calvari, la muntanya on fou crucificat, prop l’exterior
de les muralles de Jerusalem. El moment que aquest
misteri representa està molt relacionat amb l'anome·
nada Passió de Jesucrist. Aquest misteri té molta advo·
cació durant les processons i està més arrelada entre
els mataronins d'origen andalús. El nom oficial de la
confraria és en castellà: Hermandad de Nuestro Jesús
Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza.
Tot i que a Mataró solia haver·hi una congregació
de Jesús Natzarè amb títol reial, l’actual es crea el
1986, amb aquesta nova essència més andalusa. Això
es veu representat també en la forma de carregar el
misteri. El porten “costaleros”, és a dir, els portants
carreguen el tron amb el coll i no amb l’esquena,
una forma molt sacrificada de fer·ho i molt pròpia
de les terres del sud d'Espanya.
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Setmana Santa

Nostra Senyora dels
Dolors

La imatge, molt en relació amb la celebració del
Divendres de Dolors —tradició molt arrelada a
Catalunya—, es pot entendre com els esdeveniments
dolorosos de la vida de Maria. Són set dolors que van
des de la profecia de Simeó —on se li explica el destí
del seu fill— i la pèrdua de Jesús al temple fins al tras·
llat el cos de Jesús portat a la tomba. Cada dolor és
representat amb un espasa travessant el cor de Maria.

Sant Crist de l'Agonia

DIVENDRES SANT (Processó general)

El misteri de Nostra Senyora dels Dolors forma part de
la mateixa confraria que la de Jesús Captiu. Representa
la Mare de Déu dels Dolors, és a dir, una imatge amb
la mateixa significació que el misteri de la Venerable
Congregació dels Dolors, que és la confraria més
nova dels dues.
La posició d’aquesta imatge a la confraria trenca
l’ordre cronològic de la processó general de Divendres
Sant. Tradicionalment, una Mare de Déu dels Dolors
tanca una processó, però en el cas de Mataró això es
veu afectat pel fet de sortir amb Jesús Captiu.

DIVENDRES SANT (Processó general)

El misteri de la Confraria de Sant Crist de l’Agonia
representa Jesús crucificat, patint a la creu l’agonia
prèvia a la seva mort.
És un pas força típic de la zona de Catalunya i
Aragó. La confraria del Sant Crist de l’Agonia va ser
una de les principals que van ajudar a reprendre la
Setmana Santa a la ciutat.
És una confraria de la qual cal remarcar que té

Més de 45 anys al teu servei

L’aigua freda només
per beure, gràcies
Contractes Graupera i
oblida't de la CALDERA! .
SERVEI TÈCNIC OFICIAL:

93 741 29 99

www.egraupera.com
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portants homes i dones, tot i que antigament i fins
a la dècada dels 90 estava delimitada per una par·
ticipació exclusivament masculina (i encara és així
en altres localitats).
Participen també en els diferents Viacrucis que es
fan a la ciutat, entre els quals destaca el del barri de
la Llàntia el Diumenge de Rams a la tarda.

Aquesta confraria es caracteritza per la vestimenta
negra i per ser força silenciosa. El Sant Crist de la Bona
Mort va processar per primer cop el 1987 i es tracta
d’una imatge de l’escola d’Olot que data del 1945.

El Sant Sepulcre

Sant Crist de la Bona Mort

DIVENDRES SANT (Processó general)

El Sant Crist de la Bona Mort representa un canvi de
sensació respecte del Crist de l’Agonia. És el moment
de l’expiració (l’últim alè), moment en què Jesús és
mort a la creu després del captiveri.
És una imatge ja més de serenor, típica de la ciu·
tat de Mataró, per on han passat múltiples cossos
portants del Crist. La imatge és portada a pes, a
l'estil tradicional català, fent ús de corretges de cuir.

DIVENDRES SANT (Processó general)
DISSABTE SANT (Processó del Silenci)

El misteri del Sant Sepulcre va començar a sortir en
processó amb la recuperació de la Setmana Santa a
la ciutat gràcies a un grup de veïns dels Molins que
es van constituir com a confraria.
La imatge de Jesús en el sepulcre, especialment
dins l’acte processional, s’acaba convertint en una
forma de mostrar Jesús com a home, amb un cos

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

670 053 959
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Setmana Santa
inert i dèbil. Es tracta d’una tradició litúrgica que
es remunta a l’edat mitjana.
Els i les portants del Sant Sepulcre duen la vestimenta típica de la ciutat de Mataró, amb camisa
blanca, túnica negra i llaç negre al coll, igual que la
confraria del Crist de la Bona Mort.
El misteri del Sant Sepulcre forma part dels misteris de la processó del Silenci de Dissabte Sant, en
la qual es procura no fer cap so mentre la imatge
de Jesús mort processa, per remarcar el to de dol.
Cal distingir-la de la processó de la Nit del Silenci
de Dijous Sant, en la qual no es guarda aquesta rigorosa falta de so.

L’escultura de Jordi Arenas es conserva a Santa Maria
pel seu valor artístic.
Aquesta confraria participa també en la processó del Silenci, la que es considera la més espiritual
i arrelada a la tradició barroca catalana.

Nostra Senyora de
la Soledat
DIVENDRES SANT (Processó general)
DISSABTE SANT (Processó del Silenci)

La Soledat és el darrer dels misteris i el que tanca la
processó general del Divendres Sant. Emula el moment en què la Mare de Déu es queda sola.
Litúrgicament representa Maria que, com a mare,
s’adona que ha perdut un gran vincle. Se sent desolada i sola, i la imatge apareix plorant. És una confraria
arrelada al barri de Cirera que a Mataró sempre ha
estat bàsicament portada per dones. Així, aquesta
confraria ha treballat molt l’element maternofilial
de la història bíblica.
De forma anecdòtica, Jordi Arenas, artista de renom, va fer la imatge de la Mare de Déu de la Soledat
de la ciutat el 1946, però el 1956 va desaparèixer de
les processons, a causa de la crítica social, que la
considerava massa femenina i “sensual”. La figura
actual és força recent, del 1989, feta per Juan Ventura.
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La Setmana Santa és un dels grans esdeveniments a la capital del Maresme

Daniel Ferrer

La Setmana Santa mataronina, més a prop de
ser una festa d’interès turístic català
L'Ajuntament iniciarà els tràmits per demanar-ho a la Generalitat
Festes: Redacció

Molt aviat, la Setmana Santa de
Mataró podria rebre la distinció d’interès turístic català per part de la
Generalitat de Catalunya. El ple ordinari d’abril va aprovar una proposta
de resolució presentada pel PP, amb

els vots a favor del PSC, CiU, ERCMES, Ciutadans, PP, VoleMataró,
PxC i el regidor no adscrit Víctor M.
Paramés i l'abstenció de la CUP, ICVEUiA i la regidora no adscrita Sarai
Martínez. Es va acordar designar una
comissió de treball per tal de tirar endavant l'encàrrec. Dels motius que
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va assenyalar el ple per la proposta
destaquen els segles d'història, el
gran valor artístic i estilístic en la
processó general de Divendres Sant,
la singularitat i varietat dels actes, el
seguiment massiu, la integració de
persones vingudes d'altres països i
el paper de les dones.
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Ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

Contra l'estigmatització de les ocupacions
La PAH reivindica que és l'única alternativa real per a moltes famílies d'accedir a un
habitatge i afirma que 8 de cada 10 pisos ocupats són d'entitats bancàries
Habitatge: Cugat Comas

"Quan es parla d'ocupació de pisos
als mitjans es fa de forma intencionadament tergiversada, associant-la
a problemes com la prostitució i el
tràfic de drogues. Es fa expressament: generalitza aquesta minoria
de casos i obvia que en la gran majoria l'ocupació és l'única alternativa
real a no dormir al carrer". Aquesta
frase la subscriu el portaveu de la
PAH de Mataró, que, en paral·lel a
la resta de Plataformes d'Afectats per
la Hipoteca del país, ha llançat una
campanya informativa que vol lluitar
contra l'estigmatització de l'ocupació com a via d'accés a l'habitatge.

El raonament dels de la samarreta verda és clar: si hi ha necessitat
d'habitatge i falta provisió pública,
les persones que ho necessiten tenen
tot el dret d'ocupar. "El 90 per cent
dels casos d'ocupes són famílies que
s'hi han vist obligades, ja que si no
es quedaven al carrer. Són famílies
a qui Benestar Social no els ha respost", asseguren.
700 pisos ocupats
Les dades en clau mataronina són
orientatives però podrien ser d'uns
700 pisos ocupats a Mataró d'una
borsa de 2.000 en mans d'entitats
bancàries o, directament, fons voltors
de les mateixes entitats. "A Espanya

hi ha un 1 per cent d'habitatge social i
els ajuntaments no han fet res des de
2006, quan cada vegada l'emergència d'habitatge era més i més alta".
"Mà dura amb la delinqüència"
La plataforma demana "que hi hagi
mà dura amb la delinqüència, com
ara el tràfic de drogues, que s'empara en pisos ocupats per operar" i
reclama que no es diguin mentides.
"Això és una guerra contra la màfia
política i financera i no entre veïns".
En aquest sentit, l'Obra Social ha
allotjat a Catalunya 4.000 persones
en pisos propietats de bancs i adverteixen que seguiran apostant per
aquesta via". | C.C.

Denúncia de racisme
"Hi ha famílies a qui pel seu origen se'ls denega l'accés a
habitatge i es veuen abocades a l'ocupació"
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Participants d'una edició anterior en un avituallament.

Dani Ferrer

Inscripcions obertes per a la Marxa de Sant Jordi
Aquest any la marxa solidària organitzada per la UEC en benefici de Càritas serà
el diumenge 28 d’abril
Solidaritat: Redacció

Com ja és tradició a la nostra ciutat,
la Unió Excursionista de Catalunya
de Mataró, amb la col·laboració de la
FEEC, Càritas de Mataró i la Direcció
d'Esports de l’Ajuntament de Mataró,
organitza la Marxa de Sant Jordi pels
voltants de la diada. Enguany l’esdeveniment arriba a la 24a edició.
Els objectius principals són promoure l’esport, els hàbits saludables, la solidaritat, la sostenibilitat

i el respecte pel medi natural, i recaptar diners (1 € per cada participant), que aniran destinats a Càritas
Interparroquial de Mataró.
El recorregut serà circular, com
sempre, amb sortida i arribada al
Parc Forestal de Mataró. La marxa
passarà pels municipis de Mataró,
Argentona i Dosrius. Hi haurà dos
recorreguts, perquè cadascú pugui
participar en el que se senti més a
gust. La curta consta de 12 km i 500
m de desnivell positiu acumulat,

mentre que la llarga té 20 km i 950
m de desnivell.
Per poder participar en la marxa
cal inscriure-s'hi. Es pot fer través
de la web de la UEC o de manera
presencial a l’entitat. Seguint els criteris de sostenibilitat, les places són
limitades a 300 participants. Estigueu
atents i no us quedeu sense la vostra!
Si no es vol fer la marxa però es
vol col·laborar de manera diferent, es
poden portar aliments tant a la UEC
com a la sortida de la marxa. | C.C.

MÉS INFORMACIÓ
# INSCRIPCIONS
Online fins al 26 d’abril (www.uecmataro.org) o presencialment fins
al 27 d’abril al local o el mateix dia
1 h abans de la sortida.

# HORARIS
7.30 h Recollida acreditació; 8.30 h
Sortida marxes; 14 h Final.

# PREUS

Els participants podran triar entre dues modalitats.

Mou-te.indd 2

Arxiu

Socis adults: 8 euros; socis menors
de 12 anys: 4 euros. No socis adults:
13 euros; no socis menors de 12 anys:
6 euros. Per a incripcions just abans
de la sortida: 16 euros.
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Probablement, el millor Sant Jordi de Catalunya
La celebració de la diada a Mataró torna a confiar-se al tríptic protagonista dels actes
del vespre: castells, gegants i Fogonada

Festes: Cugat Comas

Abrandats com són els mataronins a no donar-se importància a
si mateixos ni al que es fa de bo a
la ciutat, la prèvia d'un Sant Jordi
enganxat literalment al Dilluns de
Pasqua podria venir amb l'apèndix
de "el mateix de sempre i de cada
any" per cobrir l'expedient. I no faltaria pas raó, perquè la programació
de la diada del 23 d'abril no incorpora canvis respecte de l'esquema
consolidadíssim dels darrers anys.
N'hi ha prou, però, que algú forà
sigui espectador de com se celebra
la diada a la ciutat per ponderar el
que és una obvietat sovint no prou
subratllada: el de Mataró és el Sant
Jordi més singular i diferent de tot
Catalunya.
És cert que durant tres quartes parts la jornada, la capital del
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Maresme és una ciutat gran més sumant-se a l'encant propi de la diada
de la rosa i el llibre. Parades, roses
amunt i llibres avall. El tragí. Parelles
i famílies. Passejar-se o escapar fugisserament d'on es treballa. Però
és al vespre que la ciutat ha consolidat una programació pròpia, amb
encant, basada en el tríptic castellsgegants-correfoc, que posa la diada
mataronina en una categoria diferent. Mentre arreu recullen parades,
aquí esclata la festa.
La Fogonada com emblema
I és que l'aspecte del centre el dia
23 al vespre sembla anticipar el que
100 dies més tard serà símptoma de
Santes i festa major.
I si els castells sempre vesteixen
i la concurrència de gegants i nans
es compta per dotzenes i sembla
no acabar-se, el que arrodoneix de

forma única la celebració és l'esclat
de foc, llegenda, màgia i música de
la Fogonada, un correfoc d'ingredients sensacionals on el dolent és un
boc, el drac és bo i sant Jordi guanya
a cavall mentre fills i pares ballen
abraçats sota el foc. |

ACTES DESTACATS
# DIADA CASTELLERA
# TROBADA DE GEGANTS
# FOGONADA
# VISITES A L'AJUNTAMENT
# CONCERT DE SANT JORDI
# ACTE INSTITUCIONAL
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Els imprescindibles de Sant Jordi
Què no t'has de perdre el 23 d'abril a Mataró?

DIADA CASTELLERA
Els Capgrossos de Mataró compareixen
amb pilar caminant en una Riera on no hi
cap ni una agulla. Els de la camisa blava
estan de rodatge i tornaran a tirar de castells de 7, com en els darrers compromisos,
en una actuació en què sempre culminen
les rondes amb el tradicional pilar al balcó.
Davant de l'Ajuntament, a les 19.30 h

TROBADA DE
GEGANTS
La cercavila de Sant Jordi és la genuïna i
més antiga de les trobades de gegants del
calendari mataroní. Prop d'una cinquantena de figures surten al carrer i comparteixen cercavila fins a arribar i fer dormida
a l'Ajuntament, on tanquen l'acte, òbviament, els Nans i els Gegants de Mataró.
Plaça de Santa Maria, a les 19.45 h

FOGONADA
El Drac de Mataró és el protagonista d’una
versió adaptada de la llegenda, només apta
per a mataronins. Després de saltar i ballar
amb la melodia encomanadissa de Jaume
Punsola als voltafocs de les places Gran i
de Santa Maria, l’espectacle arribarà al seu
moment àlgid a la plaça de l’Ajuntament.
Sant Jordi entrarà en escena per alliberar
la princesa i donar pas a l'últim voltafoc,
amb la música en directe de La Coixinera.
Des de La Riera / C. Barcelona, a les 22 h
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El mataroní estarà acompanyat per la també mataronina Isabel Medina al piano.

Cedida

Nil Bofill oferirà el seu primer concert en solitari
Serà al Teatre Condal de Barcelona diumenge al vespre
Música: Gisela Ferrer

Després de formar part d''Els
Miserables', participar a l'OHD
de TV3 amb Jarks, Rent (que es
repeteix a Barcelona) i Aladín a
València, Nil Bofill planteja el
seu primer concert en solitari,
una aposta íntima amb dos temes propis.
Com sorgeix la idea d'un
concert en solitari?
Fa molts anys que tenia la intenció de preparar-ne un de cara a
l’estiu. Gaudeixo molt cantant el
que a mi m’agrada més enllà del
que pugui fer per feina.
Què hi trobarà el públic?
Hi haurà part del meu recorregut
professional, coses que m'agraden
com Sílvia Pérez Cruz o Serrat i
també estrenaré dos temes meus.
És un concert molt íntim. Hi ha
només 80 entrades i en queden
poques a la venda.
T'agradaria fer-lo a Mataró?
Sí, és casa meva i sempre ve de gust
actuar aquí. També he de dir que
altres cops que s'ha intentat, no
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hi ha hagut gaire facilitats.
És el primer cop que planteges un tema teu?
He treballat component música per
a sèries i musicals de petit format,
però és la primera vegada que escric i interpreto jo.
La idea és seguir en solitari?
És una cosa que tenia pendent i,
ara que estic per aquí i tinc temps,
ha estat el moment de fer-ho. Els
musicals són una manera de fer
teatre en què em trobo còmode,
hi tinc un lloc i m’ho passo bé. El
concert és més sobre la meva relació amb la música, és més personal. Si comencés a moure-ho em
plantejaria que quasi tot el concert
fossin temes meus.
En quin procés es troba Jarks?
Vam tenir l’auge de la tele però
quan deixes de sortir-hi, desapareixes del dia a dia de la gent. Després
va entrar molta gent nova i, veient
que només quedava jo dels originals, vaig decidir fer un pas al
costat. Hi soc per a qualsevol cosa

que necessitin o per fer concerts
en què volen que hi hagi algú dels
que vam anar a la tele, però ara
està bastant parat.
El projecte Nil Fit continua?
Sí, vaig fent entrenaments.
M'agrada molt l'esport i la vida saludable, i és una cosa que combino.
Ets molt inquiet creant?
Sí, i faig coses totalment diferents.
Fora del teatre, m’encanta el món
de l’empresa. Quan necessito formació d'alguna cosa, m'apunto a
cursos. En el camp artístic, la formació continuada també és molt
necessària. No sempre han de ser
classes; assajos o processos de selecció serveixen com a formació
també. Si pares, de seguida notes
que t'estanques.
Ets molt bromista a les xarxes. T'has plantejat fer humor?
És la meva manera de ser. A l'escenari he tingut l'oportunitat de
treballar amb personatges més còmics i en gaudeixo moltíssim, però
mai m'he imaginat fent monòlegs.
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NUEVO SERVICIO ODONTOPEDIATRÍA Y ORTODONCIA

EXTRACCIONES
GRATUITAS*
*en pacientes con tratamientos de implantes

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

FINANCIACIÓN

24 meses sin intereses
Primera visita
y radiografia gratuita

www.totmataro.cat/agenda

Agenda
Guia cultural

FIRA DEL LLIBRE,
TRADICIÓ DE SANT JORDI
Del

21 23
al

d'abril
De 9h a 21h //
Plaça Santa Anna - La
Rambla

A

mb
b parades i llibres per a
tots els gustos i edats, la
Fira del Llibre serà la protagonista principal a la Plaça Santa
Anna i la Rambla durant tres dies,
dins del marc de la Diada de Sant
Jordi 2019.. Hi participaran més
de 10 llibreries de la ciutat i tamé hi haurà un espai per a
bé
les Biblioteques de Mataró
i diverses entitats com el
Centre de Normalització
Lingüística del Maresme,
Fundació Iluro i Mestres
del Gai Saber.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
Activitat familiar, destinada a infants a partir de 5 anys.

TEATRE I DANSA //

INFANTIL //
'Un Món (i un munt) de Dracs'

Perifèric
Poetry:
'Las
Hermanas del Desorden'

Taller d'experts en etiquetatge tèxtil

Dijous 18 abril / 21 h / Espai
Culinari del Cafè de Mar (c. Santa
Rita, 1. Mataró) / Taquilla inversa
Espectacle de Micro obert de poesia. En aquesta ocasió, amb la
participació especial d'aquest grup
de poesia escènica musicada, dotant-la d’elements de teatre, dansa
i música en directe.

Diumenge 21 abril / 12 h / Can
Marfà Gènere de Punt. Museu de
Mataró
Taller adreçat a famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys.
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El taller secret d'en Subarroca
Diumenge 21 abril / 12 h / Nau
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró).

Diumenge 21 abril / 12.30 h / Plaça
de Vendre (Argentona) / Gratuït
Espectacle de teatre, titelles, contes, humor, animació i interacció
amb el públic, de Tanaka Teatre.

Taller de punts de llibre i espais de joc
Dimarts 23 abril / De 17 a 20 h /
Plaça Nova (Argentona)
Zona infantil de Sant Jordi.
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nda

MÚSICA /

SANT JORDI /
Poesia & exili
Dimecres 24 abril / 19.30 h /
Ajuntament de Mataró (La Riera,
48. Mataró)
Conferència institucional de Marta
Pessarrodona, poetessa, narradora i crítica literària, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2019.

JazzClap
Dijous 25 abril / 21.30 h / Sala Clap
(c. Serra i Moret, 6. Mataró) / Ant.
(+ sopar): 12 e. Taq.: 5 e.
Jam Session amb Jordi Bonell,
emblemàtic guitarrista de Jazz,
acompanyat de la secció rítmica de l'Associació Jazz Maresme.

'Princeses blaves i prínceps
encantadors'
Dimarts 23 abril / 18 h / Biblioteca
Pompeu Fabra (Plaça Occitània,
s/n. Mataró)
L'hora del conte especial Sant Jordi
2019, a càrrec de Lídia Clua. Una
sessió divertida i fresca, i lliure
de sexisme.

Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Dimarts 23 abril / 17.30 h: El conte de la Rotllana Especial "La llegenda de Sant Jordi i el Drac", de
Laura Vaqué.
Dimecres 24 abril / 17.30h: Art
Time: "El Naixement de Venus",
una de les obres més famoses de
la història de l’art.
Dijous 25 abril / 17.30h: "En Santi
a la Biblio", a càrrec de la Fundació
el Maresme.
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XERRADES I LLIBRES//
Lectures en veu alta
Dimarts 23 abril / 9 a 14 h / Pati
Residència de Sant Josep (Muralla
de Sant Llorenç, 15. Mataró)
Lectura de contes, a càrrec d'infants i joves de primària i secundària i alumnes del Centre
de Normalització Lingüística de
Mataró-Maresme, dedicada a dues
autores: Lola Casas i Care Santos.

'La ciència en la història: moment a moment'
Dimarts 23 abril / 18 h / Col·legi
Aparelladors i Arquitectes Tècnics
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 6 €.
Cicle conferències a càrrec de
Josep Lladó, químic i divulgador
de la ciència. 3a sessió: "La ciència es pensa que tot ho sap. De
Descartes a Planck".

Ruta literària
Dimarts 23 abril / 17 h / Plaça de
Santa Anna (Mataró)
Ruta per les novetats editorials
a la Fira del LLibre, a càrrec de
l'escriptora Emília Illamola.

Balanç econòmic de l’autonomia (1980-2016)
Dimecres 24 abril / 19.30 h / Sala
d’Actes Fundació Iluro (C. Santa
Teresa, 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Jordi
Angusto, economista. Organitza:
ANC – Mataró.

'Joan Fontcuberta i Gel: una
vida dedicada a la traducció'
Dimecres 24 abril / 19 h / Saló
de Pedra (c. Gran, 61. Argentona)
Taula rodona organitzada pel
Centre d’Estudis Argentonins
Jaume Clavell.
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PORTES OBERTES /

FAMILIAR /
La petita hora del conte:
'Concert de percussió'

Jornada de portes obertes a
l'Ajuntament

Dimecres 24 abril / 18 h /
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Una oportunitat de descoberta
d’instruments de percussió nous i
coneguts. A càrrec de Perquitxalla.
Recomanat de 0 a 3 anys.

Dimarts 23 d'abril / De 10 a 18
h / Ajuntament de Mataró
Els regidors/es atendran les persones que visitin la casa gran,
fent una explicació de la història
de l'edifici, les sales i salons, etc.

El
Mataró
(1918-2000)

d’en

Terri

Dijous 25 abril / 19 h / Can Serra
Història de la Ciutat. Museu de
Mataró (El Carreró, 17, Mataró)
Presentació de la publicació que
inclou "El Mataró d'en Terri (19182000)" a cura de Manuel Guerrero,
assagista i crític, i una edició facsímil de "El manyà encès" a cura
de Manuel Cuyàs.

FESTES I FIRES //
Setmana Santa a Mataró
Dijous 18 abril: 19 h des de la
Parròquia Maria Auxiliadora,
Processó de Dijous Sant, al barri de
Cerdanyola. 19.15 h des del Fossar
Xic, Recollida de Bandera i des de
la plaça Santa Maria, Desfilada dels
Armats. 20 h pl. de l'Ajuntament,
Homenatge a la ciutat. 21.30 h

des de la Basílica de Santa Maria,
Processó de la Nit del Silenci.
Divendres 19 abril: 8 h des de la
Basílica de Santa Maria, Viacrucis
Interparroquial. 19.30 h des de la
plaça de Santa Maria, Processó
General de Mataró (amb totes les
confraries i germandats).
Dissabte 20 abril: 18 h des de la
parròquia Nostra Senyora de l'Esperança, Processó del Silenci.

La Marató de TV3 ET CONVIDA A visitar els centres de recerca amb
projectes finançats amb els fons recollits gràcies a la solidaritat ciutadana.
(Activitat per a majors d’edat)
quins resultats estan aconseguint els científics en
prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties
estudiades. Una iniciativa d’alt valor social i divulgatiu que s’emmarca dins de les accions de retorn
que du a terme la Fundació per agrair i implicar el
ciutadà en els resultats que fa possible gràcies a la
seva solidaritat.

Els investigadors premiats per La Marató treballen durant tres anys per aconseguir avenços que
repercuteixin en l’esperança i la qualitat de vida de
les persones que tenen una malaltia. Per mostrar
als ciutadans com progressa la recerca gràcies
als seus donatius, la Fundació organitza visites
guiades als centres on s’investiga amb fons de La
Marató. Entre els mesos de març i juny, centenars de persones tenen l’oportunitat de descobrir
com funciona el procés de la investigació biomèdica, des del laboratori a l’aplicació en el pacient, i

Els centres de recerca que participen en les visites,
tots amb una intensa activitat investigadora impulsada per La Marató, són l’Institut d'Investigació en
Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, l’Institut
de Recerca de la Vall d’Hebron, l’Institut de Recerca
de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l’Institut
d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer,
l’Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge,
l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida,
l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, l’Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep
Trueta, l’Institut Guttmann i l’Institut de Recerca de
l’Hospital Sant Joan de Déu.

Pots fer la teva reserva al web: https://visitesrecercamarato.tv3.cat/site/MaratoTV3/

Per a grups, contacta amb nosaltres al 934 444 842

Agenda 1865.indd 4

16/4/19 19:47

Agenda

núm. 1865 / del 18 al 25 d'abril de 2019

TRADICIONS /
Serra la Vella
Diumenge 21 abril / 13 h / Plaça
de la Peixateria (Mataró)
Com marca la tradició, serrarem
l'última pota de la Vella Quaresma.
Grans i petits cantaran la tonada
"Serra la vella, un plat d'escudella,
serra la velló, un plat d'escudelló".

Aplec Dilluns de Pasqua al
Santuari del Corredor
Diumenge 21 abril: 19 h, Missa
de Pasqua. Dilluns 22 abril: 12 h,
Missa Solemne. 16 h, Pregària a la
Verge del Socors. 16.30 h, Audició
de Sardanes amb la Cobla Premià.

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

Ball de Sant Jordi
Dimarts 23 abril / 23 h / Plaça
de l'Ajuntament (Mataró)
Concert de música tradicional amb
el grup La Coixinera. També hi participaran flabiolaires de la ciutat
i grallers de l'Escola Municipal de
Música de Mataró.

Diada castellera de Sant Jordi
Dimarts 23 abril / 19.30 h / Davant
de l'Ajuntament de Mataró
Actuació de la Colla Castellera
Capgrossos de Mataró en el marc
de la Diada de Sant Jordi.

Trobada de Gegants, Gegantes
i Nans de Mataró
Dimarts 23 abril / 19.45 h / Des
de la Plaça de Santa Maria fins
a l'Ajuntament (Mataró)
La Família Robafaves i els Nans
conviden a tots els gegants, gegantes i nans de la ciutat a celebrar Sant Jordi.

Cercavila 'Tornem a Can Marfà'
Dijous 25 abril / 20 h / Des de
Davant de l'Ajuntament (Mataró)
La Família Robafaves, els Nans, el
Drac i el Dragalió tornen a dormir
a Can Marfà tot fent una cercavila
pels carrers de Mataró.

RUTES I VISITES //
El modernisme a Mataró

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

Dissabte 20 abril / 11 h / Nau Gaudí
(c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta urbana pels edificis més significatius del modernisme mataroní.

CENTRE PER A LA IGUALTAT I
RECURSOS PER A LES DONES

Fogonada de Sant Jordi

Salve Iluro

EMERGÈNCIES 112

Dimarts 23 abril / 22 h / Des de La
Riera amb C. Barcelona (Mataró)
La diada de Sant Jordi, es tanca
amb aquest espectacle únic amb
el Drac de Mataró de protagonista,
en una versió especialment adaptada de la llegenda de Sant Jordi.
Amb les Diablesses i els Tabalers
do Maresme.

Dissabte 20 abril / 12 h / Des de
l'Ajuntament de Mataró (La Riera,
48.) / Gratuït.
Visita guiada per conèixer els vestigis arqueològics de la ciutat d’Iluro.
Per a enviar informació:
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.

(CIRD) C. de Cosme Churruca, 88
/ Tel. 93 702 28 12

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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'El Mataró d’en Terri (1918
-2000)'

EXPOSICIÓ /

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.

Cartells Argillà Argentona '19
Museu del Càntir (Pl. Església,
9. Argentona). Fins al 5 de maig.
Exposició dels participants al
Concurs de Cartells de la Fira
Internacional de Ceràmica - Argillà
Argentona que se celebrarà els
dies 5, 6 i 7 de juliol del 2019.

Fons d'art de la Delegació del
Maresme del CAATEEB
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Fins al 5 de maig.
Exposició del fons d'art.

'Chapeau!. De Casas i Picasso
a Balenciaga i Pertegaz'
Fundació Palau (C. Riera, 54.
Caldes d'Estrac) / Fins al 9 de juny.

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

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

'Mataró Viu l'Esport 2018'
'Reflexos'
Ca l’Arenas. Centre d’art del
Museu de Mataró (C. Argentona,
64. Mataró). Fins al 27 d'octubre.
Obra de Damià Campeny (1771-1855).

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

'Entre tuaregs'
'Fils comuns (Common Threads)'

'20 anys cremant, 20 anys
fent cultura'
Biblioteca Municipal Ernest Lluch
(C. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de
Mar) / Fins a l'11 de maig.
Dels Mansuets de Foc.

C. C. Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar). Fins al 28 d'abril.
Exposició de puntes contemporànies.

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

'Super women, Super Inventors'

'Catalunya, terra cooperativa'

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

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

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

'El rastre i la seda'
Museu de l'Estampació MEP (C.

Marina Codony i Laura Delgado

Gaia: arrels

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

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

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

'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.

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.
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'A l'entorn de la mirada'

Joan XXIII, 2-8. Premià de Mar)
/ Fins al 21 d'abril.
Fotografia i art sobre seda amb
estampat digital, de Rosa Puig.
'La defensa de la costa del

Maresme (1936-1939)'
Museu Marès de la Punta (c.
Església, 41. Arenys de Mar) /
Fins al 22 de desembre.
En commemoració dels 80 anys
del final de la Guerra Civil.

'L'obsessió creativa'

'Entre la llum i les idees.
Poètiques de l'espai'

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

Museu Enric Monjo (Camí Ral,
30. Vilassar de Mar) / Fins al 16
de juny.
De Toni Asensio.
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Gent gran
ACTIVITATS //
LITERATURA: 'Del Carner satíric d'auques i ventalls al Carner
místic de Nabí'
Dimecres 24 abril / 18 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Conferència a càrrec de Joan Tres
i Arnal (Llicenciat en filologia catalana. Editor). Aules Sènior de
Mataró d'Extensió Universitària.

núm. 1865 / del 18 al 25 d'abril de 2019

Grup de lectura comentada
per a gent gran

Casal de la Gent Gran del Parc
de Mataró. C. Corregiment, 28.

Dijous 25 abril / 18 h / Biblioteca
Popular Fundació Iluro (C. d’en
Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent
gran: amb la novel·la "El fill de
l’italià", de Rafel Nadal.

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

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

La memòria personal i l’envelliment del cervell
Dimecres 24 abril / 17.30 h / Casal
Municipal Gent Gran de la Llàntia
(plaça de la Flor, 11 B. Mataró)
Conferència a càrrec de Mònica
Pérez, psicòloga de la residència
Can Boada.

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. 9.1512.30 h). • Jocs (cada tarda): Petanca,
rummicub, cartes i dòmino. • SoparBall, penúltim dissabte de mes.

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. •

Escolta la PRIMAVERA i aprofita la nostra
OFERTA ESPECIAL
fins al 30 d´Abril

FINS A 5 ANYS
DE GARANTIA
I ASSEGURANÇA
A TOT RISC

93 799 98 92

PROVA DELS
AUDIÒFONS
DURANT 30 DIES

AUDIÒFONS
DES DE 390 €

FINANÇAMENT
A MIDA

Rda. Prim 67- 69 Mataró
www.onacustica.net
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Sèniors
La neuroplasticitat
Fins fa pocs temps es creia que les
neurones del cervell es malmetien
amb l'edat i la seva recuperació no
era possible. En les investigacions
realitzades pel grup Ictus-Premià,
cercant superar les seqüeles negatives post ictus, hem conegut que
això no és així i que durant tota
la vida és possible la remodelació
del cervell.
Es tracta de la neuroplasticitat, la
capacitat del cervell per reciclar-se,
es tingui l'edat que es tingui. El
descobriment de la seva evidència científica, fa possible que cada
persona pugui ser el que vulgui
ser, entrenant i ensenyant al cervell la forma per aconseguir-ho. Li
permet la cerca de la felicitat i ser
bona persona, sintonitzant amb la
música harmònica de la seva visió
personal del món.
La música del seu cos, realitzant
exercicis físics, el més senzill de tots
caminar i el més divertit ballar. La
música del seu pensament, activant
la seva ment i aprenent, amb l'ajut
dels més joves, l'ús de la telefonia
mobli per informar-se i comunicar-se. La música del seu sentiment,
fomentant la igualtat d'oportunitats,
la llibertat personal respectant la
dels altres i la fraternitat.
També l'acceptació de la vida
com un joc, passant-ho bé amb
molt de sentit de l'humor i creativitat realitzant lliurement activitats
sense afany de lucre per aconseguir
l'autorealització personal en un entorn individualista comunitari per
ser més amb els altres. Fomentar
la neuroplasticitat, pot i ha de fer
possible una societat per a totes les
edats, centrada en les persones i no
en els diners i vàlida per a tothom.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293
Obertes tot l'any de 9 a 22h
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33
937 903 104
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025
LA RIERA 10 La Riera, 10
937 901 058
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62
937 984 300
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
R. SUBIRATS Blay Parera, 35
937 96 1721
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16
937 902 024
VISTA ALEGRE C. Almeria, 77
937 985 008

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

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

Apunts
psicològics
Sant Jordi
La diada de Sant Jordi: Rosa i
Llibre. A més. La festa de la Mare
de Déu de Montserrat. Són dies
i lloc per mostrar els valors de
la nostra terra catalana, de fer
país. I a tothom li pertoca fer terra: CULTURA CATALANA. Una
identitat ben diferenciada. És el
lloc on es treballa, on es viu i s'hi
identifica. País de pluralitat i diferències. No debades, Sant Jordi
és patró a més de Catalunya de
molts altres indrets.
Llegir demana un esforç cognitiu. Llegir permet informar-se de
la realitat. Com diu Henry Ford
(1863-1947): Un negoci que no fa
altra cosa més que diners és un
negoci pobre. Llegir és informar-se.
I no hi ha rosa sense espines.
No s'ha d'oblidar. Les flors transmeten sentiments o sensacions
tant positives com negatives. A ferne l'aclariment. Els colors tenen
un símbol. La rosa és un símbol
d'amor i bellesa. Nascuda d'una
gota de sang de Venus en punxar-se el peu amb una espina, ens
diu la mitologia grega. A més, està
documentat que ja en el segle XV
el pati de la Generalitat acollia un
mercat de roses –que va continuar fins al segle XIX– conegut com
la Fira dels Enamorats. L'amor és
arreu. Una energia humana per
al creixement i la convivència: La
fusió de diferències. La rosa vermella, amor, donació. La rosa groga és l'amistat, la convivència, el
diàleg, el pacte. Vermell i groc són
de tothom.
Jordi(s) i Montserrat(s), patró i patrona de Catalunya: PAÍS
INTEGRADOR, de pacte i diàleg.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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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 18 AL 25 D'ABRIL DEL 2019

LÍDERS CAMÍ DE L'ASCENS
Al CE Mataró li falten 9 punts per pujar a 1a Catalana
i a la UD Molinos n'hi falten 8 per pujar a 2a Catalana

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

Opinió

Àlex Gomà
periodista

D'aquí un any ens tornem a veure
Esperar un any per complir somnis o objectius, un fet molt habitual
Mentre escric aquestes línies,
diaris i televisions van plens del
partit del Barça de futbol contra el
Manchester, d'aquesta nit. Un duel
de quarts de final de Champions
que ve marcat per l'experiència de
fa just un any quan els de Valverde
van perdre contra tot pronòstic contra la Roma, tot i portar un còmode
avantatge de l'anada. Ara –un any
després– tornen just allà on eren,
a la casella de sortida, de nou amb
avantatge, sabent que no poden desaprofitar-ho per segona vegada si
no volen decebre altre cop els seus
aficionats, que cal recordar-ho, són
la base de l'esport. (Bé, potser també
pensen en la prima i els premis que
es deixarien perdre, però m'agrada
pensar que surten al camp pensant
en els seus aficionats.)
Aquesta situació, habitual, m'ha
fet pensar que hi ha moltes vegades
en que les segones oportunitats ens
arriben un any després. Us imagineu que per exemple, en suspendre
el carnet de conduir, ens diguessin:
"Llàstima, ens veiem l'any vinent".

El Personatge

Doncs aquest és l'estrès més important a què han de fer front els
esportistes. La part positiva és que
"només és esport" i relativitzant la
importància de tot plegat, "del fracàs" és com l'esportista pot foragitar
les seves pors i donar el màxim.
Pensant en tot això m'ha vingut
al cap –ara que estem en plena
Setmana Santa– quan fa pocs anys
va començar a ploure a l'inici de
la processó del prendiment i vaig
veure moltes llàgrimes entre els portadors del pas, que en comptes de
fer la seguidíssima processó (amb
el seu punt àlgid semi-esportiu en
la pujada corrent a la Baixada de les
Escaletes) van limitar-se a fer unes
voltes, lògicament tristos, a la plaça
de Santa Maria. Sabien que, com un
esportista que perd un títol o la possibilitat d'un ascens, haurien d'esperar 365 dies per viure allò que tenien
tantes ganes de fer.
El millor de l'esport és que el fet
que hagis d'esperar a la "revàlida de
l'any vinent" molts cops depèn de tu
mateix. El que sovint oblidem és que

FLORA KHASSANOVA

entrenadora del quadis cn mataró tt

al davant hi ha un equip o un altre
esportista amb les mateixes ganes,
o més, que les nostres d'aconseguir
aquell èxit i no haver d'esperar 365
dies. Per tant, aquí només queda donar-ho tot (que segurament és el que
no van fer certs jugadors blaugranes
fa just un any) i confiar en aquell
polsim de sort que sempre ajuda.

Staffel

tot

Esport

Suplement col·leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1570 | 2A èPOCA
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Entrenadora del Quadis CN
Mataró de tennis taula que
repeteix fases d’ascens a la
Superdivisió
Llegeix l'entrevista al web www.totmataro.cat
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FUTBOL

2a CATALANA
El Mollet és la nova amenaça per al CE Mataró

Tercera ensopegada seguida del
líder, que veu reduït l'avantatge

29a jornada (13/14 d'abril)
Singuerlín - Valldoreix...........................2-3
Sarrià - Young Talent .............................2-2
Llefià - Turó Peira ....................................1-1
SANT POL - Canyelles...........................2-3
Mollet - Europa B .................................. 3-0
PREMIÀ MAR - Parc.............................. 0-3
CE MATARÓ - Molletense.....................1-1
Besós BV - Pubilla Casas.......................0-1
Montcada - Sant Andreu At. .................1-1

Classificació

CE MATARÓ 65; Mollet 59; Turó Peira
58; Montcada 49, Valldoreix 46, PREMIÀ
MAR, Europa B i Molletense 42; Sarrià,
Canyelles i Parc 41; Llefià 39, Singuerlín,
Sant Andreu At. i Young Talent 27; Pubilla Casas 26; SANT POL 25; Besós BV 24.

Descans per agafar forces
Amb la nova amenaça del Mollet, que
porta 4 partits seguits guanyats amb 11
gols a favor i cap en contra, arriba un
descans. Hauria de servir perquè l'equip
groc-i-negre recobri la confiança.
El pròxim partit serà el 27 d'abril al camp
de Pubilla Casas a l'Hospitalet.

LLIGA NAC. JUV.
Victòria per golejada

El CE Mataró es manté en 4t lloc i en
posició d'ascens després de golejar per 5
a 1 al Gironés.
En el pròxim partit (dia 27) visitaran el
Mercantil de Sabadell.

1a CATALANA FEM.
Cauen per golejada

El femení del CE Mataró va patir una
altra dura golejada al camp del Sant Jordi
de Barcelona, caient per 6 a 0. Continuen
en 11è lloc.

1a CATALANA
L'Argentona quasi a 2a

L'Argentona va perdre a casa contra el
Girona B per 2-3 i pràcticament està ja
a 2a. Està a 14 punts de la salvació i en
queden només 15 per disputar.
El Vilassar de Mar va empatar a 1 gol a La
Jonquera i ha vist reduït el seu avantatge den el lideratge de la competició. El
Girona B que, com hem dit, va guanyar a
Argentona està a 4 punts.

ETE-1570_2.indd 3

Kique va fregar el gol. | D.FERRER

L'equip groc-i-negre va topar
amb la bona defensa visitant
El CE Mataró no va poder reaccionar i
encadena ja tres jornades sense guanyar. Tot i això continua líder de la 2a
Catalana, però amb un punt menys
d'avantatge sobre el segon classificat,
que ara és el Mollet. L'avantatge és de
6 punts, i el Mataró està a 9 punts del
títol i de l'ascens, però s'ha de canviar la dinàmica de resultats o la cosa
es pot complicar molt d'aquí al final.
En aquest partit contra un dels quatre equips que han pogut derrotar el
Mataró al llarg del campionat es va
mantenir la tònica dels últims, amb
un equip groc-i-negre bastant imprecís, amb pèrdues de pilota al darrere i
poca efectivitat dins l'àrea.
A la primera part l'única ocasió clara
la va tenir Aleix Cirera, però el porter visitant va resoldre bé l'u contra
u. Després el Mataró va tenir bons
minuts però en les pilotes que arribaven a l'àrea amb perill mai hi havia un rematador local, davant una
defensa visitant molt ben col·locada.
I quan millor estava jugant l'equip local una pèrdua de pilota va suposar un
contraatac visitant que va acabar amb
gol després que el xut visitant rebotés
en Dani Prieto i descol·loqués Moran.

1
1

CE MATARÓ
MOLLETENSE

CE MATARÓ: Morán, Andoni (Fiti 60'),
Dani Prieto, Isma, Mamadou (Víctor
Yustos 77'), Parri, Marc Pascual (Toni Muñoz 88'), Peque (Pedro 60'), Aleix Cirera,
Ricky (Uri 69'), Kique.
GOLS: 34' Sepúlveda (0-1); 74' URI (1-1).

Uns minuts més tard l'àrbitre va assenyalar penal contra l'equip local, però
Morán va estar encertat i el va aturar.
A la represa, com era d'esperar el
Mataró va prendre la iniciativa. Peque,
Ricky i Kique van tenir bones ocasions,
però sense sort en la rematada. Però
es veia a venir el gol i al final una centrada de Parri la va rematar Uri, que
acaba d'entrar feia poc, en un gol de
davanter centre pur, avançant-se al
porter i defensa rivals.
Uns minuts més tard el Molletense
es va quedar amb 10 jugadors, però
els atacs del Mataró es van limitar a
pilotes penjades i algun xut de falta,
que no van donar massa problema a
la defensa i al porter visitant.Al final
es van escapar dos punts molt valuosos, però el Mataró va conservar la
imbatibilitat a casa, una cosa no pas
senzilla. L'última temporada en la qual
el Mataró no va perdre cap partit al
seu camp va ser ni més ni menys que la
1972-73. O sigui que d'allò ja fa 46 anys.
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L’Advisoria fa un bon paper
a la pista del líder

Bon partit a Galícia. | david rodríguez frades

Les primeres classificades van rebre
l’Advisoria amb les grades plenes a vessar, però les mataronines van plantar
cara i van acabar a només tres punts.
El Celta va iniciar dominant el marcador, però a la meitat del primer quart
el Boet van fer un parcial de 2 a 15 que
els faria acabar el quart per davant (1823). Al segon, l’Advisoria va aconseguir
mantenir-se, liderades per Judy Jones.
Tot i això, les locals van aconseguir
apropar-se i es va arribar al descans
amb el marcador igualat (32-32).
Va ser al tercer quart quan el Celta
va guanyar el partit. Un parcial de 7 a
0 només tornar de la mitja part i les dificultats per atacar la defensa en zona
va col·locar les de Mataró quatre punts
per sota al final del període (50-46). Les

65 CELTA
62 ADVISORIA BOET
ADVISORIA BOET MATARÓ: Latorre
(9), Llobet (7), Jones (14), Claret (3),
Ruano (15) –cinc inicial– Diao (10) i
Massuet (4)
PARCIALS: 18-23, 14-9, 18-14, 15-16

de Jordi Vizcaíno volien la victòria, i van
posar el conjunt local contra les cordes
davant la seva afició (52-59). Però les líders van tirar d’orgull i van aconseguir
apropar-se de nou. S’arribava al final
amb tot per decidir. El Celta va aprofitar la penúltima jugada convertint un
rebot ofensiu que deixava les taronges
a tres punts (65-62). A només 8 segons
del final, l’Advisoria no va aconseguir
moure el resultat.

L’UEM C. Ponce prem l’accelerador

60 UEM C. PONCE
58 ROSER
UEM C.PONCE: Cuní (7), Balmes (6),
Murat (5), Domenech (8), Coll (10), Magriña (7), Cobo (8), Martinez (4), Solé (5)
PARCIALS: 20-8, 10-14, 11-12, 19-24
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L'UEM van arrencar amb contundència,
tant en atac com en defensa, firmant
un gran primer quart (20-8).
El segon període el Roser va millorar en atac. Dos triples de Cobo als
últims minuts van permetre un coixí
de 8 punts al descans (30-22).
La represa va portar poques cistelles
i va mantenir les diferències (41-34).
A l’inici de l’últim quart, el Roser
es va posar en partit amb 5 punts seguits (41-39). Les grogues patien per
la pressió rival. El partit arribava a
l’últim minut 60-54. El marcador local
ja no es va moure, però les visitants
van seguir sumant. Finalment, però,
van quedar-se a només dos punts i la
victòria es va quedar a casa (60-58).

Lliga FEM-2 (A)
Xiulet definitiu
12è lloc final per al Boet
L’Advisoria Boet, després de l’ascens de
la temporada passada, tanca la temporada amb l'objectiu de la permanència
complerta, acabant en la 12a posició.
La classificació final queda així: Celta
50, Lleó 47, Azkoitia 44, Barça CBS 43
(que jugaran les fases d'ascens a la Liga
DIA entre el 25 i el 28 d’abril), Ardoi 43,
Lima Horta i Cortegada 40, Segle XXI i
Ibaizábal 39, Arxil 38, Avilés i BOET 34,
Maristas Coruña 31, Cerdanyola 26.

Copa Catalunya
De vacances pensant
en la tornada a la feina
Les mataronines segueixen instal·lades
a la 10a posició, la porta a les fases
de descens. Estan empatades amb
l'Igualada (9è) a 38 punts, i tenen per
sobre Sant Adrià, Roser i Hospitalet a
39 punts. S'haurà de treballar durant les
vacances de Setmana Santa per encarar
fortes els següents partits.

Lliga DIA
Mataronines a pel títol
El cap de setmana passat les mataronines Rosó Buch i Núria Martínez
van classificar-se per les semifinals al
superar l'eliminatòria amb l'Araski (2-0).
També es va classificar Perfumerías després d'escombrar el Mann Filter, equip
de Laia Flores. L'altra de Mataró per
passar és l'Ariadna Pujol, qui jugarà amb
el Cadí La Seu aquest dimecres 17 [ja
tancada l'edició d'aquesta revista] pel
desempat (1-1). Si guanya, s'enfrontarà
al Girona, el que asseguraria almenys
una mataronina a la gran final.
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EBA (C-A)
Tots dos conjunts s'han
guanyat la mona

El Mataró Feimat torna de les
illes amb una victòria suada

25a jornada (13 d'abril)
Quart - MATARÓ P. BOET ................82-71
Tarragona - Olivar ............................. 76-62
Castellbisbal - Esparreguera ........... 58-85
Valls - Cornellà ................................... 82-50
Igualada - Salou ..................................75-66
Salt - Martorell....................................93-95
Calvià - MATARÓ FEIMAT ...............86-88

Classificació

Final de temporada i el peix ja està
pràcticament venut, sobretot per part
dels mataronin: Mataró Feimat és 5è
amb 42 punts i el Boet és 10è amb 35.
Primer serà el Tarragona i l'última jornada decidirà qui es queda amb la segona
plaça, si Quart o Igualada.
26a Jornada (27 d'abril)
La Setmana Santa comporta una
parada en el transcurs de la lliga. Pel
que fa als equips mataronins, podran
descansar tranquils sabent que el què
facin a la següent jornada, l'última de la
fase regular, no comportarà cap canvi
respecte a la classificació actual. L'ideal
serà acabar la temporada amb victòria,
però de moment tots dos equips poden
menjar-se la mona sabent que l'any
vinent tornaran a trobar-se a EBA.

Ariño, protagonista. | fb basquet.calvia

Els grocs van arrossegar un mal
primer quart fins a l’últim segon
Els primers 10 minuts de partit van
ser un aterratge forçat pels de Charly
Giralt. Els rivals necessitaven guanyar per sortir de la zona de perill i
van iniciar el partit descol·locant els
mataronins (29-13). El segon quart el
Feimat va anar retallant distàncies,
però la diferència era molt gran com
per revertir-la i el partit arribava a la
mitja part amb els mataronins 15 punts
per sota (55-40).
A la represa, van continuar sumant per
apropar-se al Calvià, mentre que aquests
van perdre encert. Tot i el cop en contra
la desqualificació de Cabrera per dues
antiesportives (per frenar un contraatac i

86 CALVIÀ
88 MATARÓ FEIMAT
MATARÓ FEIMAT: Diallo (12), Rodriguez (2), Juanola (19), Romero (5), Traver
–cinc inicial– Solé (21), Viñallonga, Cabrera (9), Ventura (2), Ariño (14), Touré (4)
PARCIALS: 29-13, 26-27, 15-27, 16-21

per la duresa), els mataronins van arribar
a l’últim quart amb opcions (70-67). El
decisiu quart va continuar igualat i no
es va decidir res fins a l’última jugada.
Va ser Ariño l’encarregat de capgirar
el marcador amb una cistella a l’últim
segon, després d’haver anotat un triple just en la jugada anterior (86-88).
Era la primera vegada que el Feimat es
posava per davant durant tot el partit,
aconseguint així la victòria.

El Mataró Parc Boet cau dignament amb el Quart

82 CB QUART
71 MATARÓ PARC BOET
MATARÓ PARC BOET: Puig (18),
Merino (6), Aza (1), Francisco (3), Moore
II (20) –cinc inicial– De Pree (2), Duran
(5), Tato, Tuxford (1), Solà (15)
PARCIALS: 19-20, 24-16, 19-16, 20-19
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Cistella de Moore. | @ AEBoetMataro

Els taronges van plantar cara
a un rival difícil però no va ser
suficient per sortir victoriosos
Els mataronins van començar molt endollats en atac, plantant cara a un rival
complicat i tot i ajustat, col·locant-se

per davant en el marcador (19-20 primer quart).
De mica en mica, però, el Quart va
entrar en partit i va imposar-se a un Boet
que va perdre ritme de cara a cistella.
El partit arribava a la mitja part amb 7
punts de diferència (43-36).
A la represa la tònica no va canviar.
Els taronges tenien poca efectivitat,
els costava trobar cistelles fàcils i més
anotar-les. I una vegada més, van tenir
dificultats a l’hora de controlar el rebot.
Malgrat l’esforç per revertir el resultat, i posant-se a només 4 punts
per sota quan quedaven 4 minuts per
acabar el partit, el Mataró Parc Boet
no va ser capaç d’aguantar i capgirar
el marcador.

16/4/19 18:19

el tot Esport

HOCKEY / VOLEIBOL

L'Iluro HC té la permanència a 1a Catalana a tocar
El femení de l'Iluro HC jugarà les
fases de sector a València
El femení de l'Iluro HC jugarà a València
(3, 4 i 5 de maig) la fase de sector per
pujar a la 1a categoria Estatal, després
d'haver superat en l'eliminatòria de classificació el Catalònia de Barcelona per un
global de 3 a 0. En l’anada havien guanyat
per 0-1 a Barcelona i el passat dimecres
dia 10 van fer-ho per 2-0 aquí a Mataró

Ha de sumar un punt en l’última
jornada en la visita del cuer
L'equip masculí de l'Iluro HC que prepara Pablo Sainz ha fet un gran final
de temporada a la 1a Catalana i ja té
a tocar la permanència, que fa unes
setmanes sembla impossible.
El dissabte passat va guanyar per
1 a 2 al camp de l'EHC de Terrassa i
només li falta un punt per assegurar

la permanència i sembla que ho tindrà relativament fàcil perquè en l'última jornada del dia 28 d'abril rebrà el
cuer, el CE Pedralbes, que ja ha baixat.
Tocarà, però, no refiar-se.
La classificació de la fase de descens
està així: Rimas 32, Atlètic Terrassa
29, Castelldefels 20, EHC 17, ILURO
HC 16, FC Barcelona i Línia 22 HC 14,
Pedralbes 5.

Van jugar: Helena Sanjosé, Arlette
Michelle Estrada, Míriam Gómez,
Sheila Gómez, Noèlia López, Maria
Fernàndez, Jennifer Aida Valdés, Laia
Genoher, Eugpenia Aldunicci, Cristina
Beltran, Ayara Sierra, Natàlia Tarensi,
Marina Galindo, Anna Maragall,
Maria Correas i Mireia Sabater.
L'entrenador és Hèctor Caballero.

Èxits de la base

També van arribar èxits de la base.
L'infantil masculí va guanyar la
fase de sector i es classifica per al
Campionat d'Espanya de Hockey
Sala, i l'infantil femení va aconseguir
la medalla de plata al Campionat de
Catalunya de Hockey Sala. L'aleví
masculí es va proclamar campió de
Catalunya aleví.

El CV Mataró guanya a la Vall d’Hebron i continua quart

Les noies del Club Volei Mataró van tornar a guanyar després de la F-4. | arxiu

El Caliu, que no va poder assolir
l'ascens, segueix disputant el
campionat de 1a Catalana
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Després de la disputa de la final a
quatre a Lleida, prossegueix el campionat de 1a Catalana, amb una sèrie

de partits on els equips es tornen a
trobar contra els que havien jugat a
la primera fase.
El dissabte passat el CV Mataró
Caliu va guanyar a Barcelona per 2 a
3 contra el Vall d’Hebron, que és l’últim classificat. Els parcials van ser de
25-19, 17-25, 25-19, 21-25 i 7-15.
Van jugar: Anna Ramon, Eva
Acebedo, Montse Carvajal, Andrea
Jiménez, Andrea Molinero, Bea Cívico,
Alba Sànchez, Ivette Callorda, Violant
Pérez, Maria García i Marta Guerrero.
L’equip que prepara David Casas
continua en el quart lloc amb 16 punts
per darrere de Sant Just (28), Vilassar
(24), CECELL Lleida (19) i per davant
de GET Blume (14), L’Hospitalet (10),
Barberà (5) i Vall d’Hebron (4). El dia
27 d’abril rebran el Barberà.

16/4/19 18:19

Sin título-1 1
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www.gress.es

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

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

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

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

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

OFERTA!
PIEDRAS DE JARDÍN
Piedras decorativas para
jardín, saco 20 Kg

Desde

2,25

2P GRESS ARGENTONA 1865.indd 2

€/saco

SUSTRATO
UNIVERSAL

50 L

4,80

€/saco
16/4/19 12:26

OFERTA EXCLUSIVA

GRES EXTERIOR
GRECOGRES
31X 31

7,90

por sólo

€/m2

Disponemos de todo
tipo de piezas
especiales en stock

8,50

por sólo

2P GRESS ARGENTONA 1865.indd 3

€/m2

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

GRES EXTERIOR
GRECOGRES
40 X 20

OFERTA VÁLIDA HASTA 31/05, O FINAL DE EXISTENCIAS

EN NUESTRAS TIENDAS

Peldaño también
disponible en stock

16/4/19 12:26

#totmascotes

Mascotes
#totmascotes
samba051118

CONCURS

"Bon dia, humans! Que
bonic que és Mataró!"

saraagnzlz

"Al natural"

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

PREMIS TOT MASCOTES 1865.indd 2

Per gentilesa de:

HOSPITAL
VETERINARI
GARBÍ

16/4/19 12:50
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HANDBOL

Primera Estatal
Guanyen els de dalt i
perden els de baix

Gran partit a nivell ofensiu a la
pista d'un equip necessitat

28a jornada (13/14 d'abril)
Sant Joan Despí - JH MATARÓ ........ 31-34
Granollers B - Montcada ................ 40-20
Sant Vicenç - La Roca ....................ajornat
Sant Quirze - Poblenou.................... 29-26
OAR Gràcia - S.Esteve Palaut. .........32-28
S.Est. Sesrovires - Palautordera ......34-27
Bonanova - Sarrià ..............................26-30
Esplugues - Sant Cugat .................ajornat

Classificació

Sant Quirze i Sarrià 47, Sesrovires 37;
JH MATARÓ 36; La Roca 35; OAR Gràcia
i Granollers B 32; Palautordera 26,
Esplugues i Sant Cugat 25; Montcada
23; Sant Joan Despí i Poblenou 17; Salle
Bonanova i S. Est. de Palautordera 16;
Sant Vicenç 13.

Descans de Setmana Santa

A falta de dues jornades hi ha una
setmana de descans a la qual el Joventut
Mataró arriba en quart lloc, tot i que el
BM La Roca té un partit pendent.
El pròxim partit serà a casa contra el
cuer, el Sant Vicenç, que si perd aquí
podria quedar condemnat a baixar.

Copa Catalana Fem.
Esperen la Copa
Acabada la lliga de Divisió Plata Estatal
l'equip femení del Joventut Synergie
afrontarà la Copa Catalana, que començarà el pròxim dia 27 d'abril.

ALTRES RESULTATS
2a Catalana: OAR Gràcia B- JHM B
31-32. Gran victòria a la pista del líder.
Llavaneres Caldes d'Estrac - Palautordera B 29-28. Tots dos equips maresmencs
conserven opcions de jugar el "play-oﬀ"
d'ascens, quan queden dues jornades
per acabar. El Llavaneres és 5è amb 29
punts i el JH Mataró B és 7è amb 27. Es
classifiquen els 5 primers.
3a Cat: Llavaneres Atlètic - Sant Esteve
Palaut. B 31-26.; 1a Cat. Fem (Fase
Ascens): Vilanova del Camí- Llavaneres
28-17; Copa Fed. Fem.: Pau Casals JHM B 16-25.
Lligues Catalanes de Base: Cadet
Masculí (Sèrie A2): JHM - Cardedeu 4030; Infantil femenina: JHM - Granollers
27-25; 1a Cat. Juv. Mas.: Sant Vicenç
- JHM 33-28; 1a Cat Juv. Fem.: Martorell
- JHM 20-54.
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Jaume Pujol, màxim golejador. | arxiu

L'equip local continua sense
assegurar la permanència
El Joventut va aprofitar la pressió que
tenia al damunt l'equip local, que està
lluitant per evitar el descens, i va tornar
amb dos punts que li permeten seguir
aspirant encara a la tercera plaça de
la 1a Estatal.
L'equip mataroní va fer un bon partit
en atac superant amb certa facilitat
la defensa de l'equip santjoanenc i,
tot i que la defensa no va estar especialment encertada, va aconseguir el
triomf de forma solvent.
El marcador va anar a sotregades,
amb moltes alternatives. Primer domini mataroní (4-6), replicat per una
bona ratxa local (11-9) i nova reacció
del Joventut, en el tram final de la
primera part, per arribar al descans
amb 14-16.

31 SANT JOAN DESPÍ
34 JOVENTUT MATARÓ
JOVENTUT MATARÓ: Dani Torvisco i
Bassory Tandian, porters; Pablo Vela (4),
Jaume Pujol (7), Jan Bonamusa (4), Dani
Aguilera (4), Oriol Vaqué (5), Oriol Prat
(4), Bernat Muñoz (5), Berenguer Chiva,
Bernat Bonamusa (1), Manel Núñez, Max
Ansón, Javi Martín.
PARCIALS CADA 5': 2-2, 4-6, 7-7, 11-9,
11-13, 14-16 descans; 18-18, 22-21, 24-24,
26-27, 28-31, 31-34.

A la represa altra vegada es va posar
per davant el Sant Joan Despí (24-21 als
12'), però l'equip groc-i-negre amb un
parcial de 0 a 4 va tornar a avançar-se.
L'equip local encara va tornar a empatar a 31, però el Joventut va tenir
més serenitat en els moments decisius, davant un equip més nerviós, per
guanyar amb un parcial final de 0 a 3.

16/4/19 18:21

el tot Esport

T.TAULA / NATACIÓ

Acaba la lliga, tot pensant en la fase d’ascens que
es disputarà a Mataró

Arnau Pons, el dissabte davant l'Errentería. | daniel ferrer

El cap de setmana passat va finalitzar
la fase regular de la lliga de Divisió
d’Honor de tennis taula amb dos partits intranscendents per a l’equip del
Quadis CN Mataró, que ja estava classificat per a la fase d’ascens. Una fase

d’ascens que, recordem-ho, es disputarà a les instal·lacions del CN Mataró
els dies 27 i 28 d’abril.
El dissabte van perdre contra
Errenteria per 2 a 4. Aquest equip
s’ha reforçat amb Bojan Milosevic i

acaba entrant a fases. Els dos punts
locals els van aconseguir Yordi Jason
Ramos i Xavier Peral, completant
l’equip Arnau Pons.
El diumenge contra Universidad de
Burgos van guanyar per 4 a 3. En individuals van guanyar Peral (2) i Ramos
(1) i en el de dobles Peral i Pons van
sumar el punt del triomf.
La classificació final ha estat: Irún
B (que no pot jugar fases) 38, QUADIS
CN MATARÓ 34, Olot 30, Errenteria 28,
Badalona 26, CN Sabadell i Burgos 24,
Borges B 20, Torrelavega 18, L’Escala
14, Peñaskal 6, Valladolid 2.
De l’altre grup es classifiquen
Leganés, Alicante i Móstoles. La setmana vinent tindrem ocasió de parlar
del sistema de joc de la fase d’ascens
on el Quadis tindrà dues oportunitats
d’assolir l’ascens.

Bona actuació del Torrot CNM a l'Estatal Open

Medalles de Roger Coma i Pau
Ruiz
Entre el 6 i 10 d’abril es va disputar
a Sabadell el Campionat d’Espanya
Open de Natació en categoria absoluta, absolut jove i júnior, amb destacada actuació d’alguns nedadors del
Torrot CN Mataró.
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En categoria absoluta dos nedadors
van fregar el podi. Guillem Pujol va
quedar 4t en 1500 m lliures (15:32.49)
i 7è en 800 m lliures (8:09.86). Jan
Giralt va quedar 4t en 200 m esquena
(2:01.46) i 5è en 100 m esquena (56.86).
En categoria absolut-jove Roger
Coma va quedar 2n en 1500 m lliures

(15:52.13) i en 800 m lliures (8:14.48).
En totes dues proves va quedar 11è
absolut. També va quedar 10è en 400
estils (4:34.53) però sense medalla en
joves. Pau Ruiz va quedar 3r (i 12è absolut) en 200 m braça (2:23.94).
A nivell júnior Berta Cambray es
va proclamar campiona d’Espanya
júnior en els 50 m papallona amb
un temps de 28.62. També va quedar 4a en 100 m papallona i 13a absoluta amb 1:04.49, i Èric Vilaregut
4t en 1500 m lliures i 17è absolut
amb 16:11.57.

16/4/19 18:21

www.eltotesport.com | P. 9

WATERPOLO

Div.Honor Masc.
Queda el quart lloc per
decidir

Planten cara a un dels millors
equips europeus

21a jornada (10/13 d'abril)
Barceloneta - QUADIS CNM ............. 12-7
Mediterrani - Concepción ................. 24-2
CN Barcelona - Terrassa .......................7-8
Sabadell - Echeyde .............................. 18-5
Canoe - Navarra .................................. 15-8
Catalunya - Sant Andreu .................... 8-17

Classificació

Barceloneta 61, Terrassa 57, CN Barcelona 52, QUADIS CN MATARÓ 39; Mediterrani 38, Sant Andreu 36, Sabadell
29, Canoe 24, Navarra 16, Catalunya 12,
Echeyde 7 i Concepción 0.

La solució després de
Setmana Santa

La fase regular de la lliga acabarà el
dissabte 27 d'abril, data en la qual, a les
18 hores, el Quadis CN Mataró rebrà
el Mediterrani, en partit decisiu per la
quarta plaça. El Quadis CNM necessita
almenys empatar per mantenir el quart
lloc i tenir el factor piscina a favor en
els quarts de final i també plaça europea per la temporada 2019-20. Però,
compte, que si perd podria baixar fins
a la sisena plaça, ja que el Sant Andreu
rep el Canoe i té el golaverage guanyat
respecte el Quadis.

Penúltima per La Sirena

Abans a les 16:30 hores jugarà l'equip
femení de La Sirena CNM en partit de
la penúltima jornada contra el CN Sant
Feliu.

Dojo
Cervantes
ESCOLA DE KARATE

Bon partit dels nois del Quadis. | d.f. arxiu

El Quadis CNM va tenir el
marcador igualat fins ben a prop
del descans
El dimecres passat, un dia després
d'haver perdut a casa un partit molt
important davant del CN Barcelona,
l'equip del Quadis CN Mataró va jugar
a la piscina de Sant Sebastià contra el
líder i campió, l'Atlètic Barceloneta.
No cal parlar massa del potencial de
l'equip barceloní, que uns dies després
van assegurar la primera plaça de grup
de la Champions. Però els jugadors de
Beto Fernàndez van fer un bon partit,
per acabar caient per 12 a 7.
Amb aquest resultat al Quadis li
continua faltant un punt per assegurar la classificació per poder jugar a
Europa la temporada vinent i necessitarà un triomf davant del "Medi" el
dia 27 d'abril en l'última jornada per
poder acabar la fase regular en quart

12 BARCELONETA
7 QUADIS CN MATARÓ
QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret,
Ramiro Veich, Pitu Puig (1), Marc Corbalan, Víctor Fernàndez, Edu Minguez, Lluc
Bertran (1), Pol Daura, Àlex Codina (2),
Pol Barbena, Germán Yáñez (3), George
Ford, Xavier Casabella (ps)
PARCIALS: 3-1, 3-3, 3-1, 3-2.

lloc i tenir el factor piscina a favor en
els quarts de final.
El partit jugat ahir a la Sant Sebastià
de la Barceloneta el va dominar el líder
des del primer moment (3 a 1 al final
del primer quart), però el Quadis el
va mantenir molt igualat fins el 5 a 4,
ben a prop del descans.
Després els mariners van sentenciar el matx amb un parcial de 4 a 0,
però el Quadis novament va recobrar
la intensitat i fins al final el matx va
tornar a estar igualat.

Cinc jugadors del CN Mataró podi
estatal infantil

Oferim una nova activitat

KRAV MAGA!
Sistema de defensa
personal que no
necessita
experiència prèvia.
Característic per la
seva gran eficàcia en
situacions extremes

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

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

www.dojokaratecervantes.es
félix 7º DAN
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El passat cap de setmana es va disputar el campionat d'Espanya infantil de
waterpolo a Elx i allà cinc jugadors del
Centre Natació Mataró formant part
de la selecció catalana es van penjar
una medalla.
Blanca Colominas, Isa Piralkova i

Carla Martín, van aconseguir el títol
superant en la final a Madrid per 10-4.
Quim Fernàndez i Genís Blanch, es
van haver de conformar amb la plata
en perdre en la final contra Madrid
per 8-6. En la semifinal havien derrotat Andalusia per 8-5

16/4/19 18:22

el tot Esport

FUTBOL

El derbi se l'emporta el Cirera
amb un solitari gol de Ximillo

3a CATALANA
El Molinos sòlid a dalt
29a jornada (13/14 d'abril)
Lloreda - Santvicentí ............................. 1-2
Fund. Montgat - Montsant...................2-2
Arenys de Mar - LA LLÀNTIA .............. 1-4
CERDANYOLA - CIRERA ......................0-1
PLA D'EN BOET - Masnou At. ..............1-3
Premià de Dalt - Llavaneres ................0-0
La Salut - Vilassar Mar B........................1-3
Cabrils - MATARONESA ......................0-0
Vilassar Dalt - MOLINOS ................... 0-2

Classificació
El derbi va caure del costat groc. | D. F.

El derbi de la jornada va acabar amb
victòria del favorit, el Cirera de Polo,
que encadena 6 setmanes sense perdre i continua aspirant al lloc de promoció. El matx es va decidir amb un
gol de Ximillo, convertit en golejador
en les darreres jornades, que va marcar quan es portaven cinc minuts de
la segona part. Després els vermells,
que durant la setmana ja havien rebut
els tres punts de l’últim derbi contra
la Mataronesa van atacar de valent.
Però els grocs van saber patir, Toni va
aturar un penal i van sumar tres punts
importants.

1
3

PLA D'EN BOET
MASNOU AT.

PLA D'EN BOET: Jairo, Mamadou (Valencia 10’), Joel (Montes 46’), Charro, Carrasco,
Badr, Farissi (Cano 81’), Cortés (Benítez 70’),
Barris, Vela, Adama (Eric 46’).
L’equip groc-i-blau segueix sense aixecar cap i va perdre contra un rival
directe i després de nou jornades sense
guanyar, està molt enfonsat a la cua.
Es van avançar els masnovins prop del
descans, però Barris va empatar només
començar la 2a part. Quan l’equip local
buscava un triomf vital van arribar dos
gols visitants més.

0
1

CERDANYOLA AEiLL
UD CIRERA

CERDANYOLA: Barragán, Àlex, Sergi,
Raul, Touré (León 46’), Llop, Jalal (Serra 46’),
Valle, Delgado, Mas, Carrasco (Mady 80’).
CIRERA: Toni, Ximillo (Carlos Gómez
77’), Palau, Yustos, Juako, Agus, Joel (Gianluca 63’), Isaac, Izar, Baba (C.Flores 89’),
Frank (Aleix 46’).

0
2

VILASSAR DALT
MOLINOS

MOLINOS: Dani, Hèctor, Artero, Sergio
López, Carmona, Rubén (Óscar 63'), Isra,
Joan (Cano 79'), Bustos, Toni Martín
(Jorge 82'), Pereira (Aitor Moreno 71').
El líder no troba aturador i ja porta 15
setmanes sense perdre. Van aconseguir la seva cinquena victòria seguida,
al camp d’un equip que havia estat
líder fins a la 14a jornada. Toni Martín
va marcar a la mitja hora. Després la
defensa es va mostrar sòbria i Jorge
Manrique va sentenciar prop del final.

1
4

Setmana de descans
Arribem al descans de Setmana Santa amb el Molinos a 8 punts del títol i
l'ascens, i per sota amb Pla d'en Boet fregant el descens. Cirera i La Llàntia lluiten
per la promoció.

4a CATALANA
Duel Calella - Tiana
27a jornada (13/14 d'abril)
JUVENTUS - MOLINOS B .....................5-4
ROCAFONDA - Vilassar Dalt B ........... 1-8
JUVESPORT - Cabrils B ..........................1-1
MATARÓ ATH. - Alella 2013 ................ 0-2
El Calella (69 punts) i el Tiana (67) lluiten pel títol quan queden tres jornades
per acabar.
Juventus ja és tercer amb 52 però sense
opcions d'ascens.

ARENYS DE MAR
LA LLÀNTIA

LA LLÀNTIA: Joan, Yusupha (Jerreh
46’), Salvia, Paby, Hassan, Saiku (Díaz
80’), Guedes (Andrada 66’), Said (Yakouba 76’), Isma, Ibra i Ibu.
L’equip llantienc continua amb la seva
marxa imparable i va sumar la desena
victòria consecutiva i puja al 5è lloc.
Els verds ja van marxar al descans amb
0 a 3, amb gols d’Ibu, Said i Ibra i només
començar la segona part Ibu va fer el 4t
decidint absolutament el matx.
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MOLINOS 69; Santvicentí 61, CIRERA
i Vilassar B 59; LA LLÀNTIA 55; Vilassar
Dalt 54; Arenys Mar 44; Llavaneres 43;
Cabrils 42; MATARONESA 39; Lloreda
38; Premià Dalt 31; La Salut 27; Montsant
26; FMasnou At. i CERDANYOLA 24; .
Montgat 23; PLA D'EN BOET 18.

0
0

CABRILS
MATARONESA

MATARONESA : Tavares, Dembo,
Moya (Navarro 46’), Baño, Guti, Hidalgo,
Vega, Jonatan, Sissoko, Bofarull, Aitor
Rodríguez.
Amb un equip força minvat per les
sancions, després del derbi del cap
de setmana anterior, els arlequinats
van defensar bé en un camp complicat i tenen la permanència matemàtica ja a tocar.
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FUTBOL SALA

Segona B
A per la tercera plaça

Victòria important de l'Aliança
Mataró a Lleida

El Futsal Aliança Mataró va tornar de
Lleida amb tres punts molt importants
si vol acabar entre els tres primers. De
moment continua quart i resten cinc
jornades per aconseguir la fita. Però no
depèn només d’ells, i aquesta jornada
tots han complert en la lluita per la
segona i tercera plaça.

S'atura la competició per
Setmana Santa

S’atura la competició per la Setmana
Santa i el Futsal Aliança Mataró tornarà
el cap de setmana del 27 i 28 d’abril amb
la visita del Santa Coloma

divisió d'honor fem
Una final després de
vacances
El sènior femení va treure un punt molt
valuós en la seva visita a Les Corts,
però el seu seguidor, el Caldes, va fer
molt bona feina contra l’Esparreguera i
passen a compartir lideratge.
Jornada de descans
Aquesta setmana no hi haurà lliga i
servirà per carregar piles i recuperar jugadores lesionades per afrontar el partit
crucial entre els dos primers, amb el
CN Caldes. El guanyador d’aquest partit
farà un pas de gegant per ser campió,
ja que després del matx només restaran
quatre jornades pel final.

Triomf dels de Sabaté, fora. | arxiu

El partit va començar igualat, fins al
punt d’arribar al descans 1-1. Es van
avançar els mataronins amb un xut
potent des de fora l’àrea transformat
per Llibert Canal, però els locals van
respondre just abans del descans des
de penal.
A la represa l’Aliança va dominar
el matx i va agafar avantatge en posar-se de seguida 1-4, amb dos gols al
segon pal de Medina i Alex del Barco
finalitzant una jugada de pissarra.
Després d’una pèrdua de pilota, els
lleidatans pujaven el 2-4 a l’electrònic.
Però els vermells van acabar sentenciant el partit amb dos gols de camp
a camp, un d’Alex del Barco i l’altra

2
6

LLEIDA
FUTSAL ALIANÇA

ALIANÇA MATARÓ: Fernández, López,
del Barco (2), Berlanga (1), Medina (2) ,
Canal (1), Fernández, Ciscar, Soler, Novo,
Pares, Tolrà.

de Rafa Berlanga, que les permetia
tornar a casa amb tres punts més a
la classificació.
Ara la competició s’aturarà per
la Setmana Santa i el Futsal Aliança
Mataró no tornarà a competir fins
al cap de setmana del 27 i 28 d’abril
quan rebi la visita de la Unión Santa
Coloma, un equip que no s’hi juga res,
però que sempre és un rival incòmode.

El Futsal Aliança es complica el lideratge
2
2

LES CORTS
FUTSAL ALIANÇA

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

Es col·loquen colíders amb el
Caldes, el pròxim rival

Una imatge de Meritxell Ribas, que ha estat operada del menisc. | @futsal_mataro

Un gol d'Espinar en el primer minut
de joc va situar el 0 a 1 en el marcador,
amb les vermelles dominant el partit.
En els següents minuts van tenir moltes opcions per fer el segon gol, però

l’esfèric es resistia i fins a cinc vegades
va estavellar-se als pals rivals.
El desencert va venir acompanyat
amb una empenta de les locals a l’inici de la segona part. Dos gols seguits
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van capgirar el marcador i posaven a
l’Aliança contra les cordes. A quatre
minuts pel final, Geraldine Gama va
transformar en 2-2 definitiu que permetia seguir pensant en el lideratge.
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el tot Esport

TRIATLÓ / ATLETISME

José Luís Cano i Judit Zaragoza campions d'Espanya de
duatló del seu grup d'edat

Cano i Zaragoza. |cedida

Per primera vegada va
participar l'equip cadet del
Centre Natació Mataró
El passat cap de setmana (13 i 14 d’abril)
es va disputar a Sòria el Campionat
d´Espanya de Duatló 2019, amb presència de l’equip del Centre Natació
Mataró tant en grups d’edat com en
categoria cadet.
Diumenge es va disputar la competició de Grups d’edat amb 2 representants masculins i 4 femenins del
Centre Natació Mataró.
Els més destacats van ser Judit

L'equip cadet del Centre Natació Mataró. |cedida

Zaragoza (30-34F) i Jose Luis Cano
(50-54 M) que van aconseguir els títols de campions d'Espanya en els
seus respectius grups, amb temps de
1:16:47 i 1:03:19 respectivament per les
distàncies de 5 km a peu, 20 km de
ciclisme i 2,5 km més a peu.
Natàlia Rodríguez es va quedar a
les portes del podi quedant 4a en el
de 40-44F (1:15:43), Núria Bruguera
la 17a en 40-44F i Joana Martínez la
7a en 50-54F. Oriol Gili va ser l´altre
representant del Centre en la competició masculina arribant el 15è en
el grup 35-39M (1:05:08).

El dissabte s’havia disputat la cursa
de la categoria cadet masculina dividida en 3 sèries de 100 corredors. En ser
debutants en una competició nacional
els cadets van anar a la 2a i 3a tanda
amb l’hàndicap que això significava
ja que el nivell era menor i penalitzava sobretot en el sector de ciclisme.
Van lluitar tots ells i van aconseguint finalitzar aquesta primera competició estatal que disputaven sobre
distàncies de 2,5/ 10/ 1,2: Robert de
Moya 73è (amb temps de 35:34), Marti
Codina 139è, Pol Peña 154è i Aniol
Floriach 228è.

El CA Laietània a la final B i el GA Lluïsos a la final C
de la Lliga Catalana
Garcia (CAL) en llargada (6.66 m), Pau
Rey (LL) en alçada (1.89); Martí Varela
(CAL) en pes (12.53 m) i Pol Altimira
(CAL) en 400 m tanques (59.08).
Van obtenir bones classificacions:
Ousama Blal (LL) 2n en llargada
(6.38); Àlex Arellano (CAL) 2n en
5000 m (15:56.06), Aleix Aznar (CAL)
3n en 5000 m (15:58.41).

Disputada la segona jornada de
la Lliga Catalana de Clubs
El diumenge passat es va disputar a
la segona jornada del grup E de la Lliga
Catalana de Clubs, amb la participació
dels dos equips de la nostra ciutat.
El CA Laietània, que havia guanyat la primera jornada, ha fet una
mala segona jornada acabant en 3r
lloc, amb l’altre equip mataroní molt
a prop seu. En la classificació global del
grup guanya el GEiEG, que ha sumat
42.563 punts, per davant del Laietània
(40.970), Granollers (40.870, GA
Lluïsos (36.039), Sant Celoni (33.447)
i Vic (32.537).
El CA Laietània és el 14è classificat
global en la puntuació dels 5 grups i
competirà a la final B del pròxim dia
5 de maig, i el GA Lluïsos és el 21è, i
ho farà a la final C.

ETE-1570_2.indd 12

Gran marca de Biel Mayans. |cedida

A nivell individual en categoria masculina, tot i no quedar primer de la
seva prova, cal destacar la gran marca
de Biel Mayans (LL) en 200 m amb
22.16, que és rècord del club. També
cal destacar el rècord del relleu
4x400 del GA Lluïsos amb un equip
format per Biel Mayans, Ousama Blal,
Sergio Muñoz i Pau Rey, que va quedar 2n amb 3:22.92.
Van guanyar les seves proves: Marc

En categoria femenina van guanyar Helena Torres (VAL) en perxa
amb 3,42 m i el 4x400 del Laietània
(Claudia Alarcón, Hannah Ruiz, Inas
Kajtih i Mariona Gaspar) amb 4:20.36.
Van obtenir bones col·locacions:
Adriana de Haro (CAL) 2n en perxa
(3.20), Carla Castellà (LL) 3a en 5 km
marxa (30:17.36); Alba Grau (LL) 2a en
triple (10.87); Mercè Sànchez (LL) 2a en
800 m (2:29.26); Laura Pelegrí (LL) 3a en
800 m (2:29.48); Edit Godoy (LL) 2a en
200 m (27.19); Mariona Murcia (CAL) 3a
en 200 m (27.34); el 4x400 de Lluïsos
en 2n lloc amb 4:31.74.
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

BIKES

GRACIAS A DIOS

DONBASS

Spokesville és un lloc totalment
poblat per bicicletes. Speedy i els
seus amics viuen feliços fins que el
motor d'explosió a benzina arriba
a la ciutat i s'inicia una autèntica
revolució.
Direcció: Manuel J. García
Intèrprets: Anabel Alonso, Carlos Latre, Perico Delgado.
92 min

Alexandre viu a Lyon amb la seva
família quan s'assabenta que el sacerdot que va abusar d'ell segueix
treballant amb nens. Així s'inicia
un allau de testimonis i víctimes
que van viure el mateix malson.
Direcció: François Ozon
Intèrprets: Melvil Poupaud, Denis Menochet, Swann Arlaud.
137 min

Quan la guerra arriba a Donbass,
una regió d'Ucraïna, comença a haver-hi un seguit de crims i saquejos
perpetrats per separatistes. El film
és un relat sobre un món perdut
on la propaganda mana.
Direcció: Sergei Loznitsa
Intèrprets: Valeriu Andriuta, Evgeny
Chistyakov.
120 min

UN CORAZÓN EXTRAORDINARIO

LA LLORONA

LA ESPÍA ROJA

Basada en la novel·la de Daniel
Meyer i Lars Amend, el film explica la història de Lenny, un jove
irresponsable i malcriat que ha de
cuidar un dels pacients adolescents del seu pare.
Direcció: Marc Rothemund
Intèrprets: Elyas M'Barek, Philip
Schwarz, Nadine Wrietz.
104 min

Segons la llegenda, aquesta aparició tenebrosa va ofegar els seus
fills al riu, fruit d'un atac de gelosia.
Ara el malson ha tornat, sobretot
per als més petits, que hauran de
patir els seus desitjos més voraços.
Direcció: Michael Chaves
Intèrprets: Linda Cardellini, Patricia
Velasquez, Madeleine McGraw.
93 min

Joan és una dona que mai ha
despertat cap sospita. Tot canvia
el 2000, quan és detinguda per
informar la Rússia comunista i protagonitzar presumptament un dels
majors escàndols del KGB.
Direcció: Trevor Nunn
Intèrprets: Sophie Cookson, Judi
Dench, Tom Hughes.
103 min
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Cinemes

Les
estrenes
de Cinemes
la setmana
Els Horaris
dels
Cinesa Mataró Parc

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

Ocine Arenys

902 333 231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes
Al tancament d'edició no disposàvem dels horaris definitius. Consulteu dies de projecció i horaris a la nostra web.

Bikes the movie

La llorona

La espia roja

Mia, y el león blanco

Mia y el león blanco

After. Aquí empieza todo

El parque mágico

El día que vendrá

After. Aquí empieza todo

Lo dejo cuando quiera

Lo dejo cuando quiera

El parque mágico

Identidad borrada

Cementerio de animales

¡Shazam!

¡Shazam!

Cementerio de animales

7 razones para huir

Dumbo

Dumbo

Dolor y Gloria

Nosotros

Escape room

Capitana Marvel

Capitana Marvel
Mula
Corgi, las mascotas de la reina
Cómo entrenar a tu dragón 3

Cinema Foment

Centre Parroquial d'Argentona

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

C. Bernat de Riudemeia, 4 - Argentona

Bel Canto

El hilo invisible

16:30 19:00 (21 abril)

Un don excepcional

16:30 19:00 (22 abril)
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18:00 20:00 (20, 21 i 22 abril)
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núm. 1865 / del 18 al 25 d'abril de 2019

Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quina ha estat la primera
coproducció entre la Xina i
Espanya?

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

Star Wars ja té nova entrega
Chicago va acollir la presentació de l'últim film de la saga
La setmana passada, el Wintrust
Arena de Chicago va ser el lloc de
trobada d'actors, director i fans
de Star Wars. Aquest va ser l'espai
escollit per presentar la darrera
entrega de la coneguda saga, que
portarà per nom 'Star Wars: The
Rise of Skywalker'.
El novè episodi no només posarà punt final a la trilogia de J.J.
Abrams, 'Rogue One', sinó que
tancarà la història de nou entregues que va arrencar el 1977.
Els protagonistes del film seran
Daisy Ridley, John Boyega, Oscar
Isaac, Kelly Marie Tran, Joonas
Suotamo i Naomi Ackie. L'última
actriu és una nova incorporació
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a la saga i portarà les regnes d'un
nou personatge, Jannah. A banda dels intèrprets, els assistents
a la presentació també van poder
veure en primera persona R2-D2,
BB-8 i Dio, un petit robot a mig
camí entre un ànec i un megàfon.
Un dels moments més emotius
al Wintrust Arena va ser la projecció de diverses imatges de la
desapareguda Carrie Fisher, procedents del metratge no utilitzat
de la pel·lícula anterior.
Els amants de la saga hauran
d'esperar una mica per a l'estrena: està previst que 'Star Wars: The
Rise of Skywalker' arribi a les sales
el 20 de desembre. | Red.

Resposta del núm. 1863
"Le petite amie d'Antonio"
Guanyadors:
• Josefa Sache Valenzuela
• Teresa Arges Codina

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
Text: Redacció
Fotos: Arxiu i cedides

Què
llegim?
Recomanacions
mataronines per
Sant Jordi

No serà fàcil triar el llibre ideal entre un munt de títols

N

'hi ha que ja saben quin llibre volen que els
regalin setmanes abans de la diada. D'altres,
ni hi pensen i es deixen sorprendre per les
propostes que els seus éssers estimats els regalen.
Però sempre en queden d'altres, tant si són dels que
reben com dels que regalen, que naveguen (i alguns
que naufraguen) enmig del mar de llibres que inunda
els carrers de la ciutat el 23 d'abril.
Per això, des del Tot Mataró, hem volgut recollir
algunes recomanacions d'autors mataronins, amb
l'objectiu d'ajudar-vos a trobar el llibre perfecte per

REPORT EL LLIBRE RECOMANAT.indd 2

Daniel Ferrer

Sant Jordi. Cada autor n'ha escrit algun que trobareu a les paradetes de llibres, però en recomanen un
altre de diferent, un llibre que a ells els ha inspirat
d'alguna manera.
D'història, de poemes, de sexualitat, d'autoajuda,
històrics... N'hi ha de tot tipus i per a tots els gustos.
Sant Jordi és un dia en què la tradició evoca l'amor,
però el poble declara una reivindicació cultural. Tant
per a lectors assidus com per als que no troben mai
temps per llegir, dimarts és un bon dia per començar una lectura.
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El llibre recomanat...

núm. 1865 / del 18 al 25 d'abril de 2019

Últim llibre: 'El mapa no es el territorio'
Editorial: Sirena de los Vientos (Madrid)
Temàtica: Psicologia i interioritat

Últim llibre: 'Encara hi ha papallones al jardí'
Editorial: Cossetània
Temàtica: Contes i narracions per a adults

Jaume Patuel recomana:

Emilia Illamola recomana:

'No eres quien tú crees (eres mucho
más)', de David Richo

'Pedra de toc', de Marta Nadal

"Ens trobem en una societat emergent sense punts de referència socials vàlids per a tothom. Una societat
plural en cultures. I cal afermar la
pròpia identitat de poble o país. Un
terme que surt molt avui és 'ego'.
Cal, per tant, comprendre què vol
dir. Aquest llibre és un bon ajut per
comprendre’s i comprendre."

"Un llibre que es pot considerar de memòries, ja que
abasta les impressions i vivències que
va escriure Maria Aurèlia Capmany
de 1939 a 1962 i ens ofereix l’oportunitat de rellegir, o bé descobrir,
una de les obres més personals de
la literatura catalana de postguerra,
la primera part de la qual, publicada
per Nova Terra, no va veure la llum
fins l’any 1970."

Últim llibre: 'Camí ral. De l'Hotel suís a l'Havana'
Editorial: Autoedició
Temàtica: Història

Últim llibre: 'Consideraciones'
Editorial: Círculo Rojo
Temàtica: Autoajuda

Pilar González-Agápito recomana:

Maribel Genzor recomana:

'El fil invisible', de Gemma Lienas
"La protagonista de la novel·la es troba en un moment
d’incerteses. Estima el seu marit? Vol
ser mare? Quin serà el guió del seu
treball? Per sortir de tants dubtes,
accepta la invitació a una festa familiar. La novel·la ens introdueix en
dos mons. El primer, recuperar una
història familiar amb el pretext de
l’aniversari de la besàvia, i l'altre, descobrir la vida de Rosalind Franklin,
una científica. Una bonica novel·la."
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'Habitar la incertidumbre', de Lola Irún
"Un recorregut vital. Parla de l'atzar i l'enigma que
travessa la condició humana. Del
temps, la creació poètica, les lectures i l'amor com a nucli central de
l'existència. En la segona part, versos concisos al·ludeixen amb ironia
a la visió imperfecta de l'existència.
Vivim una època en què la tecnologia
avança, però l'empatia naufraga. El
poemari comença amb un interrogant i acaba en el silenci."
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El llibre recomanat...

Últim llibre: 'Camioneres' (il·l. Lyona Ivanova)
Editorial: Savanna Books
Temàtica: Còmic

Últim llibre: 'Tot el bé i tot el mal'
Editorial: Columna edicions
Temàtica: Novel·la

Bel Olid recomana:

Care Santos recomana:

'La paraula més sexy és sí', de
Shaina J. Machlus (trad. Núria Parés)

'Visc i visc i visc', de Maggie O’Farrel

"És una reflexió sobre les relacions
sexuals, sobre com ens relacionem
amb les altres persones i, sobretot,
tracta del respecte. Crec que és molt
important que tothom aprengui sobre el respecte, el consentiment i l’entusiasme en l’àmbit de la sexualitat."

"Llibre autobiogràfic que narra 17 experiències properes a la mort que ella mateixa ha
viscut; des d’una vegada que va témer que agafaria la SIDA fins a una
altra que va estar a punt d’ofegar-se.
Experiències molt emocionants i que
commouen perquè són escrites des
de la veritat. Una obra que combina
l’emoció de la ficció i la veritat de les
coses viscudes d'una autora amb una
qualitat fantàstica."

Últim llibre: 'Greuges i desgreuges'
Editorial: Ara llibres
Temàtica: Història

Últim llibre: 'Sara i els silencis'
Editorial: Ara llibres
Temàtica: Novel·la

Joan Safont recomana:

Maria Escalas recomana:

'Serem Atlàntida', de Joan Benesiu

'Sara i Jeremies', de Sebastià Alzamora

"Després de l’èxit de 'Gegants de Gel', l’escriptor valencià torna amb una ambiciosa novel·la
sobre la identitat personal i europea,
en un moment de crisi col·lectiva.
Posa èmfasi en la relació entre aquesta identitat i la memòria i reflexiona,
en un relat ple de referències culturals creuades, en la idea de frontera,
en què es deixa veure la influència
d’autors com Claudio Magris, Enrique
Vila-Matas o W.G. Sebald."

"Un llibre que penso que està cridat a ser un clàssic. És
la primera novel·la de l’autor (2002)
i té una trama espectacular. A més,
em fa gràcia que la protagonista es
digui Sara, com la de la meva segona
novel·la, tot i que no té res a veure
amb la meva elecció. És un drama
rural i té uns personatges amb molta
riquesa i una història que corprèn.
Un llibre que s’ha de llegir."
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Les llibreries surten al carrer

Dia de
recuperació
per al sector
Els llibreters es preparen
per a un dia clau
Sant Jordi representa un dia per "consolidar la
recuperació del sector", assenyala la presidenta del
Gremi de Llibreters de Catalunya M. Carme Ferrer.
L'entrada de les noves tecnologies, els canvis d'hàbits i els preus són alguns factors que van portar
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Daniel Ferrer

escriptors i llibreters a navegar a contracorrent, tot
i que la tendència és de mica en mica més positiva.
La diada, juntament amb la Fira del Llibre, fa que
hi hagi un pic de vendes molt important per a les
llibreries. De mitjana, venen entre un 5% i un 10%
de la facturació anual, en funció de la mida (les petites en treuen més percentatge). Però cal comptar
també que el dia suposa més despeses de les que
normalment tenen, entre personal i parades.
D'altra banda, és l'únic dia de l'any en què poden
oferir un 10% de descompte gràcies a l'acord entre
editorials i llibreries, fet que també afavoreix les
vendes. Normalment, només poden fer un 5%, i el
23 d'abril s'hi afegeix un altre 5% que les editorials
fan a les llibreries.
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taul a

Temps d'espàrrecs
Alimentació: Redacció

L'abril és temps de pèsols, però també d'espàrrecs.
Blancs o verds, es tracta d'un producte de plena temporada que creix de manera silvestre i que també es
cultiva a gran part de la geografia catalana, des dels
Prepirineus fins a la costa.
L'esparreguera es reprodueix per llavors en un planter
durant un any. És així com es formen les arrels que es
traslladen als camps. Un cop plantades, cal tenir paciència i esperar dos anys més mentre la planta creix.
Al tercer any s'inicia la petita recol·lecta i després la
mateixa esparreguera ja s'encarrega de produir espàrrecs durant set o vuit anys sense descans.

De l'hort a la llauna
Aquestes tiges i brots tendres tenen fama a Europa
des del segle XVII, quan calçar-los (soterrar-los) era
tendència. No va ser fins al 1840 quan dos llauners
alemanys, Pillmann i Daubert, van començar a experimentar la manera de conservar els espàrrecs. Tots dos
van fundar un negoci que ràpidament va tenir èxit, ja
que els espàrrecs blancs són un molt bon recurs per
tenir al rebost i posar-los en amanides o com a acompanyament d'un plat principal.
A casa nostra i a l'estranger
A Catalunya, el cultiu d'espàrrecs és especialment famós a la zona de Gavà. S'hi acostuma a conrear una
varietat blanca, allargada i de mida mitjana que pren
veritable protagonisme durant els dies 26, 27 i 28 d'abril
amb motiu de la Fira d'Espàrrecs de Gavà.

rètics, rics
Els espàrrecs són diü
ent se'ls
en ﬁbra i tradicionalm
cs
isía
ha considerat afrod

A la resta d'Europa, els principals productors europeus
són Alemanya, França, Holanda, Bèlgica i Grècia. A
Catalunya, però, n'arriben sobretot procedents del
Perú, on els cultiven a diferents altituds i climes.

Tot 1 Tot a Taula 1865.indd 2
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Què combina millor amb espàrrecs?
Un dels millors acompanyaments dels espàrrecs
silvestres i verds és l'ou. De receptes n'hi ha mil: en
una truita, remenats, saltejats o fent-los servir com
a bastonets saludables per sucar-hi un rovell d'ou.
D'altra banda, es tracta d'un producte que combina
a la perfecció amb cues de gamba saltades, amb
botifarra negra, amb tota classe de bolets
o com a ingredient d'un bon arròs cremós.

Quant als espàrrecs blancs, a Alemanya els mengen tebis amb mantega fosa i salmó o carn. A casa
nostra, el costum és gaudir-los amb maionesa, salsa
holandesa o només amb un raig d'oli d'oliva o un
punt de vinagre i pebre negre. A les amanides i les
minestres també són una bona aposta.

L'espàrrec és ric en potassi, pobre
en sodi i baix en calories. A més a
més, es tracta d'un producte que
conté vitamines A i B, i també ferro.
Com a conseqüència, són bons per
reforçar el sistema immunològic en
general i per a l'anèmia en concret.
A la planxa o en crema són el millor
amic d'una dieta saludable.

Beneficis a tenir en compte

1. Durant l'embaràs, els espàrrecs contribueixen a prevenir malformacions del
fetus perquè són rics en àcid fòlic.
2. També són bons aliats a l'hora de prevenir el restrenyiment. A banda d'aportar
minerals i vitamines, contenen molta fibra.
3. Aporten molt poques calories i són molt
saciants, imprescindibles en una dieta per
regular el pes.
4. Pel seu gran contingut en aigua i asparagina, són molt recomanables per a
persones que retenen líquids.

Tot 1 Tot a Taula 1865.indd 3
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CONCURS

laiabriansocastilla

#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

raquel_almirall

guanya
el premi de
espinaler
"Ensalada griega. Sencilla, pero exquisita"

Tot a taula Instagram 1865.indd 2

guanya
el premi de
la burguesa
"Cuina de temporada, faves a la catalana"

roseralkala

guanya
el premi de
mueta
"Amanida de verat amb verduretes, poma
i perles de miso"
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anneta_83

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

guanya
el premi de
corner

C/ Llauder, 99
633789852

"Esmorzar amb poma, pera, maduixes,
avena, fruita seca i iogurt de cabra"

tere_eeeiiii

C/ Jaume Isern, 39
937989702

Ronda de la República, 50
937992353

guanya
el premi
tubau
"Pop a la brasa"
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C/ Cuba, 50
936387494

Riera Figuera Major, 69
930152323
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LA RECEPTA
DE
CROQUETES DE MILL I REMOLATXA
Unes originals croquetes de mill i remolatxa.
El mill és un cereal de gra petit que, a més de
ser ric en ferro i no tenir gluten, és molt fàcil de
coure. I, gràcies a la seva textura, captura a la
perfecció el gust i l’aroma dels ingredients amb
què es combina.

núm. 1865 / del 18 al 25 d'abril de 2019

Per a l’arrebossat
•
•
•
•

38

1 tassa de farina de cigrons
Pa ratllat
Oli d’oliva verge extra
Aigua

Per a la salsa:
• 2 cullerades soperes de crema thai
• 1 cullerada sopera de compota de poma
• Sal

Elaboració:
1. Renta el mill i posa’l a coure amb l’aigua i una mica
de sal fins que el líquid es consumeixi.
2. Pica les cebes ben fines i sofregeix-les en una paella amb una mica d’oli fins que quedin translúcides.
Reserva-les.
3. Pela i ratlla la remolatxa. Reserva-la.
4. Prepara la salsa barrejant bé els ingredients.
Reserva-la.

Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/2 tassa de mill sec
1/4 de remolatxa
3 cebes
1 tassa i mitja d'aigua
4 cullerades soperes de beguda d'arròs
2 cullerades petites de comí molt
1 cullerada petita de gingebre en pols
2 cullerades soperes d'oli d'oliva verge extra
Sal

Recepta patrocinada per:

5. Quan el mill estigui bullit, afegeix-lo a la ceba juntament amb la remolatxa ratllada i remena-ho fins que
es barregi tot.
6. Afegeix la resta d’ingredients de les croquetes, rectifica de sal o espècies i dona forma a les croquetes
amb les mans.
7. En un bol, barreja la farina de cigrons i una mica
d’aigua fins a aconseguir una textura semblant a la
de l’ou.
8. Banya les croquetes en el preparat anterior, arrebossa-les amb pa ratllat i fregeix-les en una paella
amb oli ben calent fins que quedin daurades.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

El web

CANAL SALUT
Canal Salut és el web de la Generalitat de
Catalunya destinat a proporcionar tota mena
d'informació sobre alimentació saludable i
malalties. Entre els continguts que s'hi poden
trobar, destaquen recomanacions per prevenir accidents i lesions, per deixar de fumar o
per cuidar la salut emocional. A més a més, el
web també inclou un bloc d'actualitat, amb
notícies, novetats, canals temàtics i altres recursos multimèdia.
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www.totmataro.cat/empenta

La Install Party escalfa motors al TecnoCampus
El 3 de maig a la tarda tindrà lloc la cinquena edició d'aquesta activitat
Tecnologia: Redacció

El 3 de maig la Install Party arriba al TecnoCampus. Enguany, les
instal·lacions del parc tecnològic
mataroní acolliran la cinquena edició d'aquesta activitat, que reunirà
estudiants, centres educatius i empreses amb l'objectiu de posar en
comú treballs i projectes tecnològics. La iniciativa s'emmarca dins
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el moviment Xnergic, impulsat des
del TecnoCampus per fomentar les
vocacions tecnològiques entre joves
de 14 a 18 anys que tinguin interès
pel món 4.0.
En aquesta edició, s'exposaran
els treballs de recerca de batxillerat
i de cicles de formació superior que
s'hagin fet en l'àmbit digital durant
aquest curs o el passat. A més, el millor projecte tindrà premi: un val regal

El millor treball de
recerca estarà premiat
amb una plaça al campus d'estiu d'Xnergic
Vocació tecnològica

valorat en 200 euros, i un altre per al
centre escolar, que consistirà en dues
places per participar en els tallers
del campus d’estiu d’Xnergic.| Red.
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Persona treballant a una oficina.

Arxiu

Primera borsa de treball per a treball temporal
L'Ajuntament ha donat llum verda a la creació d'una borsa de treball amb termini
permanent d'inscripció per a contractacions temporals i nomenaments interins

L'Ajuntament de Mataró va aprovar, a principis d'abril i en ple ordinari, la creació de la primera borsa
de treball amb termini permanent
d'inscripció i de llistes d'espera per
a contractacions temporals i nomenaments interins.
A més, el consistori ha donat llum
verda a l'elaboració d'un nou recull
de criteris de gestió d'aquestes llistes

"més complet i aclaridor". L'objectiu
d'aquests nous instruments, fruit de
la negociació col·lectiva, és guanyar
en agilitat, eficiència i transparència.
Aquesta nova borsa així com els requisits per accedir-hi i els criteris de
gestió es podran consultar al web
municipal.
L'atur a Mataró
Amb una taxa d'atur del 14% a desembre de 2018, Mataró és la quarta

Mataró és la quarta
ciutat de Catalunya
amb una taxa d'atur
més alta
Una gran problemàtica

ciutat amb més de 40.000 habitants
amb un índex de desocupació més
alt a tot Catalunya, només superada
per Reus, Figueres i Tarragona. | Red.

-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

Ocupació: Redacció
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L'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes,
voluntaris al servei de les persones

Grup de voluntaris en una de les sortides.

Cedida

El diumenge 28 celebren una diada que els organitzadors auguren que "serà inoblidable"
L'Hospitalitat de la Mare de Déu
de Lourdes és una associació sense ànim de lucre que ofereix servei
d'acollida, acompanyament i ajuda a
persones malaltes i/o amb discapacitat. Va néixer el 1910 per peregrinar a
Lourdes amb aquells que per motius
de salut o econòmics no podien fer
sols aquell llarg viatge. Actualment,
continua vetllant perquè tots els que
ho desitgin puguin viure aquesta
gran experiència, i també desenvolupa altres activitats per promoure la
integració d'aquests col·lectius. Per
aquesta tasca continuada, l'entitat ha
estat reconeguda amb la concessió
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de la Creu de Sant Jordi i la Medalla
d'Or de la Ciutat de Barcelona, amb
motiu del seu centenari l'any 2010.
Cada any organitza dos pelegrinatges compartits al santuari de la
Mare de Déu de Lourdes (juny i setembre). A més, durant l'any duen a
terme moltes activitats que permeten
mantenir viva l'experiència viscuda,
com ara la trobada de germanor, el
pelegrinatge a Montserrat, el Camí
de Sant Jaume amb cadires de rodes,
sortides diverses d'esbarjo a la platja
o a la muntanya.
Aquestes vivències ensenyen
a conèixer i viure experiències

inoblidables, ja que es comparteixen realitats molt diferents i es viuen
situacions que són una gran lliçó de
vida, més per als voluntaris que per
a les persones que hi participen. Fan
realitat un estil de vida que mou a
donar-se als altres.
Si els vols conèixer, et pots apuntar
al Dinar de Germanor que organitzen
i que enguany serà a Mataró el dia
28 d'abril. Hi haurà una eucaristia a
les 12 h a la basílica de Santa Maria
de Mataró, presidida pel senyor cardenal Juan José Omella, i a les 14 h
compartiran un dinar festiu al pavelló de Maristes Valldemia. | Red.
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Fitness Paradise
signa un acord de
col·laboració amb DiR

Com incorporar el cooperativisme a les aules?

El centre operarà com a
Dir-Paradise

Coop Maresme i l’Institut Miquel Biada posen en marxa
les cooperatives d’alumnes

Fitness Paradise de Mataró

Cedida

La cadena catalana de gimnasos DiR ha firmat un acord de collaboració amb el centre Fitness
Paradise de Mataró. Segons informa el diari Palco23, el centre començarà a operar com a DiR-Paradise a
partir de maig.
Tot i que en els darrers mesos DiR
ha incorporat clubs franquiciats a
la seva xarxa, aquesta és la primera
vegada que suma un centre amb
zona d'aigües operada per tercers.
El club mataroní compta amb 4.000
metres quadrats i és un dels més
grans del Maresme. Encara que arrel de l'acord amb DiR canviarà de
nom i d'imatge, es preveu que el
centre segueixi operant de manera
independent.
Novetats al centre
Entre les modificacions que el gimnàs ja està duent a terme, destaquen
la renovació de l'espai de recepció
i les sales de fitness. A més a més, a
partir de maig el centre implementarà un sistema d'entrenament personal i incorporarà les classes d'spinning de DiR. Com a part de l'acord,
els socis del nou DiR-Paradise podran accedir a les 49 instal·lacions del
grup pagant un preu reduït. Aquesta
acció respon a l'estratègia de DiR
d'expandir-se. | Red.
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Alumnes de l'Institut Miquel Biada

Després de varies setmanes de treball amb el professorat de Formació
Professional de l’Institut Miquel
Biada, Coop Maresme ha iniciat
aquest mes d'abril l’acompanyament al procés dels i les alumnes
la 'Gent 003' del PFI Administratiu
i Oficina per convertir-se en cooperativa d’alumnes.
Un projecte transversal
Segons informa l'entitat, en el marc
del PFI Administratiu i Oficina de
l’Institut Miquel Biada es desenvolupa un projecte transversal d’Aprenentatge i Servei corresponent al mòdul
professional del PFI, anomenat 'La
Gent 003'.
Es tracta d'una eina d’aprenentatge
de les tasques auxiliars d’oficina que
proporciona un ajut col·laboratiu
al professorat i al personal d’administració del centre. Si bé el grup
simula ser una empresa i elabora
documents de comanda i factures,
al llarg de l’APS fins ara no s’aborda
la qüestió de la gestió i governança
empresarial.
Per això, des de Coop Maresme té
molt de sentit "poder incorporar la
metodologia i pràctica del programa de les cooperatives d’alumnes
per tal de desenvolupar la dimensió
societària del projecte".

Cedida

L'alumnat comptarà
amb tres sessions dinamitzades per Coop
Maresme.
Arrenca la formació

Primeres sessions
L’alumnat, que ja va participar d’un
taller d’introducció al cooperativisme al novembre, comptarà amb tres
sessions dinamitzades per part de
Coop Maresme i amb quatre sessions
específiques dinamitzades pel propi
professorat del centre. A la primera
sessió, els participants han pogut
compartir la motivació “per fer un
projecte nou tots junts i aprendre
coses noves” així com la preocupació “què passa si no surt bé?”. | Red.

El grup simula ser una
empresa i aborda la
gestió de la mateixa
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Gestoria Barceló, professionals
al teu costat

S'especialitza en gestoria administrativa i assessoria fiscal i laboral

Arxiu

Confiar en professionals pot estalviar-te diners en la
declaració de la renda
Ja ha començat la campanya de
la renda i molts s'han posat mans a
l'obra. Però malgrat pugui semblar
fàcil fer-ho un mateix, hi ha una sèrie de deduccions i variacions d'un
any per l'altre que molts no coneixen. Per això és important acudir a
un professional. A l'hora d'escollir,

TOT EMPENTA 1865.indd 7

la confiança i la credibilitat són factors clau, i els 62 anys de recorregut i
prestigi avalen la feina de la Gestoria
Barceló. "Molta gent -expliquen-, fan
ells la declaració per estalviar-se uns
diners, però després poden equivocar-se i perdre'n molts més per
no haver aplicat correctament les

deduccions que els corresponen". A
més, cal tenir present que cometre
errors o omissions pot ser perjudicial i que toqui "passar per caixa". Els
tècnics professionals de la Gestoria
Barceló s'encarreguen de facilitar
aquesta tasca amb la màxima responsabilitat i honestedat.
Les novetats
Com cada any, hi ha canvis que poden afectar moltes persones a l'hora
de fer la declaració. Entre altres, un
d'ells és en matrimonis en què un
dels dos tingui algun tipus de disminució reconeguda, on hi ha una
deducció de fins a 100 euros cada
mes, amb la possibilitat de demanar
un pagament anticipat de cara a l'any
següent. També hi ha beneficis pels
joves que agafin baixa per maternitat o paternitat i cobrin prestació de
l'INSS, o pares i mares que cotitzin
i utilitzin el servei de llar d'infants.
La declaració depèn molt de la particularitat de cadascú, i la Gestoria
Barceló ofereix un tracte personalitzat. | Red.
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA

TREBALL

COMPRO ANTIGUEDADES:
juguete antiguo, Nancy, Geyperman,
Madelman, Tente, Lego, coches y
trenes Scalextric. Tebeos, comics,
álbumes de cromos, consolas y
videojuegos. Objetos religiosos
y militares. Plumas y boligrafos.
Licores y puros, etc. Pago inmediato
627.937.101
COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA
ES VEN ATIC AL CENTRE: Vistes
al mar. 3 Habitacions. Calefacció.
Impecable (sense ascensor).
Oportunitat. 651.910.459
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
LOGO HABITACIÓ EIXAMPLE.
93.798.75.69
ALQUILO HABITACIÓN A chica.
637.433.374
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
BUSCO COCINERO VALL d'Aran.
Sueldo fijo, alojamiento. Jaume
606.948.636
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
602.194.869

EL TOT 1865.indd 6

havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

SI ESTUDIAS O NECESITAS ganar
un dinero extra. Buscamos mujeres
de 17 a 50 años para formarlas en
el departamento de atención al
cliente de nuestra compañía. No se
requiere experiencia. Llama al telf.
630.593.341
¿NECESITAS TRABAJAR? Alta
SS, 1000€/mes, estabilidad
laboral, buen ambiente de trabajo,
promoción dentro de la empresa.
Buena presencia. Para entrevista
llamar al 691.238.805
SE BUSCA CHICA para Bar
Restaurante. Interesadas llamar al
telf. 93.001.39.74
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
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
CUIDADORA CON EXPERIENCIA
busca trabajo. 631.783.906
LIMPIEZA Y PLANCHA. Zona
Mataró y alrededores. 685.193.495
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza
por horas. Disponible lunes y
martes. 656.340.834
CHICO SE OFRECE limpieza, cuidado
personas mayores. 635.621.874
ELECTRICISTA-TÉCNICO refrigeración.
Con +10 años experiencia. Busca
trabajo. 635.621.874
CHICO SE OFRECE cuidado
personas mayores, limpieza
(exteriores). Disponibilidad lunes a
sábado. 635.621.682
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PER INSERIR ANUNCIS: www.totmataro.cat/economics
E L TOT M ATA R Ó : O fi c i n es.
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

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

TREBALL
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por
horas. 602.813.736
BUSCO TRABAJO cuidado mayores,
niños, limpieza. 681.399.730
NOI EDUCADOR INFANTIL, s’ofereix
per cangurar, acompanyar o
recollir de l’escola. Experiència i
referèncias. 605.645.386
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
MUDANZAS, MONTAJE, desmontaje
muebles. 20€/hora. 698.645.233
/610.627.821 WhatsApp
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Econòmics
PROFESSIONALS
ALBAÑILERÍA, PINTURA, PLADUR,
yesero, micafino, carpintería. Más
de 20 años experiencia en reformas
integrales. Precio económico,
muy ajustado. Facilidad de trato.
Disponibilidad inmediata. Tels.
699.204.045 /631.011.668
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
LAMPISTERIA, FONTANERÍA,
electricidad, aparatos eléctricos,
reparación lavadoras, calentadores,
calderas. 697.725.158
PALETA 697.685.580
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
PINTOR Experiencia y Seriedad.
Conozca nuestros trabajos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel.
672.802.951
CONTACTES
MATARÓ. URGE ENCARGADA
para casa relax, turno a elegir,
697.555.945
MADURITA MASAJES ERÓTICOS,
Mataró. 650.394.216
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar
de encuentro.24h 689.843.590.
Piso privado
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
14 SRTAS. SIEMPRE a tu disposición.
La mejor casa de relax en Mataró.
Abierto las 24h. Ven sin compromiso.
93.741.63.41 /675.290.046
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Ciutat

núm. 1865 / del 18 al 25 d'abril de 2019

L’Ajuntament convoca
19 places d’agents de
Policia Local

Cotxe policial a la Riera

D. Ferrer

Es tracta d'una de les convocatòries més nombroses
de la història del cos
La Junta de Govern va aprovar
dilluns passat la convocatòria de 19
places per a nous agents de la Policia
Local: 13 es cobriran amb oposició
lliure i 6 estan reservades per a mobilitat horitzontal (agents de policia
procedents d’altres municipis).
Amb aquesta convocatòria es podran cobrir les vacants existents actualment al cos i les que es preveu
que es generin al llarg d’aquest any (la
majoria de les quals per jubilació). El
pla s'emmarca en l’oferta d’ocupació
pública de l'Ajuntament de Mataró
aprovada per al 2019, que preveu 50
places de diferent tipologia.
Està previst que el procés de selecció finalitzi a l’estiu, de manera que
els futurs agents que ho necessitin
puguin iniciar el curs de formació
a l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya al setembre.
Tota l'oferta d’ocupació pública
es pot consultar a l’apartat "Treballa
a l'Ajuntament" del web municipal.
Amb l’objectiu d’estabilitzar la plantilla, l’Ajuntament ja va aprovar a
principis d’any una oferta d’ocupació pública de 198 places a cobrir de
forma definitiva durant els pròxims
tres anys. | Redacció
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Llar
Decora la llar a joc
amb la primavera
Taronges, coral, grocs, verds, blaus...
descobreix quins són els colors que
vestiran casa teva de primavera.

TOT LLAR.indd 2

La primavera arriba acompanyada de molts factors
que ens fan sentir més a gust, més enèrgics i més
feliços. Les flors, més hores de llum i sol al llarg del
dia, la temperatura que puja de mica en mica per
aparcar l'abric a l'armari... Si a tot això hi sumem
uns quants canvis a la llar (que no ens costaran gaires diners) podem canviar-ne totalment l'ambient
i sentir també la primavera a dins de casa. Aquests
canvis, a més, ens donaran joc fins a finals d'estiu.
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Descobreix les
últimes tendències
L'Instituto de Color Pantone elabora
cada any un informe de tendències
cromàtiques de cada temporada.
Per a aquesta primavera-estiu en
selecciona 16, i 4 de neutres.
D'entre tots els colors seleccionats, hi ha quatre
Pantone que estan dins del grup dels taronges
i vermells. Són el Fiesta (17-1564), que aporta
energia, passió i emoció, el Jester Red (19-1862),
que concedeix profunditat i intensitat i combina elegància i estil urbà, el Turmeric (15-1264),

un taronja amb un toc picant, i
el Living Coral (16-1546), un to
molt animat que transmet alhora
delicadesa.
Els grocs també són dos tons que
trobarem molt a les botigues de
decoració. Vital, estimulant i enèrgic, el color groc transmet alegria
i bon rotllo. Els dos escollits són el
Lemon Verbena (12-0742), clar i

viu, i el Mango Mojito (15-0960),
que té matisos daurats i aporta
confort.
Seguint amb els tons càlids, trobem el Toffee (18-1031), un to elegant, acaramel·lat i que ens donarà
calidesa i dolçor.
De verds n'hi ha dos: el Pepper
Steam (17-0542), un color que ret
homenatge a la natura, alegre i

lluminós, que evoca un to informal i jovial, i el Terrarium Moss
(18-0416), un color que ens transporta a una vegetació més frondosa i crea una atmosfera sòbria
i elegant.
En tons rosats, hi ha dos Pantone
protagonistes, el Pink Peacock
(18-2045), un rosa seductor que
transmet festa i espectacle, i el

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

AIRE CONDICIONAT INVERTER
Instal·lació inclosa*

670€

3.000 Frig.

CALDERA DE CONDENSACIÓ
Instal·lació inclosa

1.365€

25KW

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

C. DEL PARC 48, MATARÓ · T 93 796 18 80 · www.integralia.cat
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Llar

Aprofita les flors per decorar
els racons de la llar
Una altra manera de donar color és decorar amb
plantes i flors, ja siguin per omplir un racó o bé com
a protagonistes al mig de la sala d'estar. La seva
aroma i delicadesa ens faran sentir en sintonia amb
la naturalesa.
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Pressed Rose (15-1619), que per
contra es tradueix en romanticisme i sentimentalisme.
No podia faltar de cara a l'estiu
el color blau. S'aposta pel Princess
Blue (19-4150), un to majestuós
i brillant.
Per acabar, s'aposta també per
quatre tons neutres, clàssics de la
temporada que serveixen tant per
a la base com per contrastar. Són
el Soybean (13-0919), un to suau
i molt versàtil, l'Eclipse (19-3810),
un blau mitjanit, gairebé negre,
reflexiu i misteriós, el Sweet Corn
(11-0106), un color suau i cremós
amb un subtil toc daurat que encaixa amb tota mena d'estils i, per
últim, el Brown Granite (19-0805),
un to terra fosc amb caràcter i acollidor que, en aquest cas, donaria
joc a qualsevol època de l'any.
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El canvi d'armari
perfecte
Aprofita el canvi d'estació
per ordenar casa
Si parlem d'ordre, una de les persones més reconegudes a escala mundial és Marie Kondo, autora de 'La
màgia de l'ordre'. Aquestes setmanes
tocarà fer el canvi de peces d'hivern
per altres de més fresques, i podem
aprofitar l'ocasió per seguir alguns
dels seus consells i aconseguir un
armari més ordenat, pràctic i espaiós.
1. Agafa tota la roba i objectes que
tinguis i col·loca'ls tots en un mateix lloc.
2. Desprèn-te de tot allò que no
utilitzes. Segons la filosofia de Marie
Kondo, hem de qüestionar-nos la
felicitat que ens aporta cada cosa
que tenim.
3. Ordena-ho tot per categories.
5. Col·loca a l'armari el que quedi, començant per les peces més fàcils. Per aconseguir un ordre que ens
transmeti pau, pots ordenar per colors
i utilitzar el seu famós truc de plegar
roba (doblegar-la en tres i guardar-la
en vertical) perquè tot quedi a la vista,
no s'arrugui i ocupi menys.
Per últim, l'autora apunta la importància de fer tota aquesta feina
tota d'una tirada i comprometre's
amb l'ordre.
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PROFESSIONALS EN SERVEIS

llum . aigua . gas
calefacció . air e c.

TEL. 93 756 87 76
WWW.GRUPB.COM
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Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 20
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
12:30
13:30
16:00
17:00
17:30
18:00
18:30
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

TERRITORI CONTEMPORANI
GAUDEIX LA FESTA
TELÓ DE FONS
CAMINANT x CATALUNYA
LA CONVERSA
DE TEE A GREEN
POESIA EN VIU
CAPITÀ GINGEBRE /
SET DIES
CREURE AVUI
ESPECIAL SETMANA SANTA.
Inclou Homenatge dels
Armats a la ciutat,
PROCESSÓ GENERAL
TASTET DE CULTURA
TELÓ DE FONS
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
DE TEE A GREEN
CAMPIONAT CATALUNYA
DE PATINATGE SÈNIOR
AL DIA CAP DE SETMANA
TELÓ DE FONS
EL PREGONER
OH LA LÀ!
ÚLTIMA SESSIÓ
CALIDOSCOPI
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT x CATALUNYA
CALIDOSCOPI
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT x CATALUNYA

Diumenge 21
7:00
7:30
8:00
8:30

GAUDEIX LA FESTA
ÚLTIMA SESSIÓ
CREURE AVUI
POESIA EN VIU

TV 1865 OK.indd 1

9:30 CAMINANT x CATALUNYA
10:00 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
13:00 CAMPIONAT CATALUNYA
DE PATINATGE
14:30 PROGRAMACIÓ INFANTIL
15:30 PICALLETRES
16:00 PROGRAMACIÓ INFANTIL
18:00 OPERACAT
L’ELISIR D’AMORE
20:00 TELÓ DE FONS
20:30 EL PREGONER
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CICLE JAJAJAZZ
Avui: Gabriel Amargant
23:00 PROCESSÓ GENERAL DE
DIVENDRES SANT
1:30 DE TEE A GREEN
2:00 CAMINANT X CATALUNYA
2:30 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
3:00 GAUDEIX LA FESTA
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GREEN
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 SET DIES

Dilluns 22
7:00
8:00
10:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
17:00
17:30
18:00
18:15

RESUM SETMANA SANTA
PROCESSÓ PRENDIMENT
PROGRAMACIÓ INFANTIL
DE TEE A GREEN
GAUDEIX LA FESTA
LA CONVERSA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
CALIDOSCOPI
ÚLTIMA SESSIÓ
POESIA EN VIU
PROGRAMACIÓ INFANTIL
TELÓ DE FONS
ÚLTIMA SESSIÓ
TERRITORI CONTEMPORANI
AGENDA EN XARXA

18:30 GAUDEIX LA FESTA
19:00 QUAN NO TOCÀVEM DE
PEUS A TERRA
20:00 PROCESSÓ PRENDIMENT
21:30 RESUM SETMANA SANTA
22:30 PROCESSÓ GENERAL
DIVENDRES SANT
1:00 TERRITORI CONTEMPORANI
1:30 TELÓ DE FONS
2:00 GAUDEIX LA FESTA
2:30 LA CONVERSA
3:00 CAMINANT x CATALUNYA
3:30 TERRITORI CONTEMPORANI
4:00 TELÓ DE FONS
4:30 SET DIES
5:30 GAUDEIX LA FESTA
6:00 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
6:30 DE TEE A GREEN

Dimarts 23
7:00
8:00
9:00
10:00
13:00
13:30
14:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
2:00
2:30
3:30
4:30
5:00
5:30

NOTÍCIES EN XARXA
EL PREGONER
BON DIA AMB ALEGRIA
ESPECIAL SANT JORDI
Des de Pl. Sta. Anna
ÚLTIMA SESSIÓ
TELÓ DE FONS
ESPECIAL SANT JORDI
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
MATARÓ AL DIA
ESPECIAL SANT JORDI
AL DIA BCN Nord-Maresme
POESIA EN VIU
EL PREGONER
CAMINANT x CATALUNYA
ÚLTIMA SESSIÓ
CALIDOSCOPI

6:00

MATARÓ AL DIA

Dimecres 24
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
4:30
5:00
5:30
6:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CALIDOSCOPI
GAUDEIX LA FESTA
TERRITORI CONTEMPORANI
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
GAUDEIX LA FESTA
ESTUDI 3
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA

Dijous 25
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
LA CONVERSA
FAMÍLIES I ESCOLA
DE TEE A GREEN
MATARÓ AL DIA

20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
PICALLETRES
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
CONNECTI.CAT23:45
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
DE TEE A GREEN
CALIDOSCOPI
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA

Divendres 26
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

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

Previsions astrològiques per
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada
per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

El trànsit de Neptú per la teva Casa XII,

FELICITATS. El Sol entra al teu sig-

El Sol entra al teu sector més ocult,

aspectant a Mart, que transita per la

ne i s'inicia el període que recobres

la Casa XII i s'alia amb Urà per posar

Casa III, inclina a trobar la inspiració

energia. Urà a Taure, t'obre portes

atenció a algunes qüestions que man-

en el món inconscient. Pren atenció

que potser ni ho pensaves. Només

tens ocultes. Si ho gestiones bé, pot

als somnis.

t'has d'atrevir a entrar.

ser alliberador.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Amb l'entrada del Sol a Taure, comen-

El Sol entra a Taure i farà conjunció

Mercuri transita per la teva Casa VIII

ça a activar-se la Casa XI i el focus es

amb Urà. És probable que la teva

i es poden activar gestions burocrà-

posa en el futur, en comprendre cap

atenció es posi en qüestions econò-

tiques destinades a ajuts o millores

on vols anar. Augment de l'interès en

miques, en cercar una manera diferent

econòmiques. Si unirà Venus per as-

activitats grupals.

de tenir certa estabilitat.

solir més estabilitat.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Amb Mercuri ja circulant per la Casa

El teu sector social i de la parella

Novament cal destacar la retrogra-

VII, poden donar-se converses pen-

s'activa i comença una etapa que

dació de Júpiter i els seus efectes

dents, especialment pel que fa a la

pots conèixer persones diverses i amb

en la teva visió de les coses. Poden

parella. També és bon moment per

perfils ben diferents. Tot contribueix

sorgir persones del passat però no

augmentar contactes a l'agenda.

a l'apertura mental.

estarà molt clar què volen.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Amb el Node Nord i Punt de Fortuna

El Sol entra a Taure i s'alia amb Urà,

L'aspecte de Saturn et segueix ator-

pel sector VII, pots conèixer persones

regent del signe. Pots sentir més ne-

gant una bona visió de les qüestions

de manera casual que afavoriran la

cessitat d'expressar el teu parer i de

materials. Si has de fer un negoci,

teva vida social i el reconeixement

trencar algunes regles que experi-

comptes amb una millor apreciació

de les teves activitats.

mentes com limitants.

de l'oportunitat financera.

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

concursos

GUANYA

70

€

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

BANNER INVERTIT: 35€*

Navega per la web totmataro.cat fins trobar el banner invertit, fes clic
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.
Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb
la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL BANNER INVERTIT per:

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
ELISA CIRIZA GONZÁLEZ
Paraula invertida:
COCINA

Adreça web del banner invertit:
https://m.facebook.com/wakefulservices/

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

www.totmataro.cat/cultura

Quan la culpa és del color de la pell
‘A.K.A.’, una altra proposta d’impacte a La Sala d’Argentona
Crítica: Comas Soler

Amb la programació que emprèn
ja la recta final, La Sala d’Argentona
ha portat ‘A.K.A. [Also Known As]’,
una de les revelacions més sonades
del teatre independent de la temporada passada i d’aquesta. Escrita per
Daniel J. Meyer i dirigida per Montse
Rodríguez Clusella, es va estrenar
fa més d’un any a l’Atlàntida de Vic
i ho ha petat a tot arreu on s’ha pogut veure, i ha aconseguit captar un
públic no habitual. Ha fet estada a
la Sala Flyhard, al Teatre Lliure i a
La Villarroel de Barcelona i continua de gira per molts altres indrets.
Mentrestant, ha guanyat quatre premis Butaca i un Premi de la Crítica.
Com que es tracta d’una obra de
format molt reduït, a La Sala es va
disposar el públic en grades a tres
bandes a dalt de l’escenari, envoltant
l’espai de representació. Uns quants
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elements d’attrezzo, entre els quals
destaca un gran altaveu, serveixen
per configurar amb molta senzillesa
l’habitació i les altres estances en què
el protagonista anirà desgranant la
seva història en forma de soliloqui.
És en Carlos, i la manera com l’interpreta l’actor Albert Salazar corprèn
tots els espectadors que són a tocar.
La seva rotunditat atrapa. El ritme,
també. Les seves mirades, gestos i
moviments tenen molta força i tot el
que diu té versemblança, des de les
rèpliques més picades i les interpellacions que fa al públic, fins a la candidesa il·lusionada dels seus flirts
o la resignació final, vençut per les
adversitats que l’aclaparen.
La identitat és manipulable
Així ‘A.K.A.’ descriu la peripècia
d’en Carlos, adolescent que va i ve

de l’institut, es penja del mòbil i de
les xarxes, s’està a l’habitació, parla
només quan en té ganes, surt amb
amics, es mou amb monopatí i balla
hip-hop: formes de fer i rutines quotidianes pròpies de l’edat. Sap que
és adoptat i té bona relació amb els
pares que l’han afillat.

La seva rotunditat
i ritme atrapen.
Les seves mirades,
gestos i moviments
tenen molta força
Comas Soler

També li van bé els estudis. Mostra,
això sí, una obstinació especial a portar posada la caputxa de la jaqueta
per dissimular unes faccions que evidencien el seu origen estranger. I tot
es torça arran d’una relació amorosa
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interceptada, quan emergeix el pòsit xenòfob latent a la societat i a
les institucions que en són el reflex.
La perífrasi “Also Known As” que
acompanya el títol de l’espectacle
(que és la fórmula que en anglès s’usa
per atribuir a algú un nom o unes
senyes figurades) és indicatiu de la
voluntat de l’argument per suscitar
la consideració d’uns quants conflictes morals al voltant del tema de la
identitat, sobretot quan els prejudicis
i l’hostilitat poden manipular la percepció de qui és cadascú. Aquest factor, sumat a una ambientació sonora
potent i una il·luminació de l’espai
escènic capaç de detallar allò que
pren significació en cada moment
del conflicte dramàtic, acaba d’arrodonir ‘A.K.A.’ com una proposta
certament interessant.
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Teatre de premi
El novembre passat, 'A.K.A.' va endur-se el Premi Butaca 2018 al
millor text teatral pel monòleg de Daniel J. Meyer, el millor petit
format, millor protagonista i millor direcció (Montse Rodríguez).
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Roses a l'hivernacle, setmanes abans de Sant Jordi.

ACN

Els floricultors es preparen per a una gran diada
Per Sant Jordi, la principal competència dels productors maresmencs de roses arriba
des de l'Equador i Colòmbia (70%) i Holanda (15%)
Sant Jordi: Gisela Ferrer / ACN

El fet que Sant Jordi quedi a tocar de
Setmana Santa en el calendari d’enguany podria fer pensar el contrari,
però els floricultors del Maresme
auguren una diada de rècord, amb
vendes de més de set milions de roses. De totes aquestes, només un
4% es produeixen a Catalunya, tot
i que la majoria es comercialitzen
a través del Mercat de Flor i Planta
Ornamental de Vilassar de Mar.
L'esforç dels vivers
El Maresme té un paper molt important en el dia de Sant Jordi. De fet,
un dels majors floricultors en actiu
és en Joan Pons, amb el seu viver a
Santa Susanna. Pons explica que
l'augment del fred dels darrers dies
obligarà a ajustar una mica els nivells
de temperatura i aigua als hivernacles, però que les roses arribaran
en un bon moment per a la diada.
Es calcula que de vivers com el seu
a Catalunya en sortiran unes 300.000
roses aproximadament. Segons Pons,
la competència de Centreamèrica
ofereix roses de gran qualitat “gràcies
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al clima tropical i els cultius a 2.000
metres d'altura”, però no són barates,
a diferència d’altres anys, que arribaven del Marroc, les quals “eren molt
barates però de molt baixa qualitat",
afegeix.
L'última embranzida
El que sí que es veurà afectat pels festius de Setmana Santa és la logística,
sobretot en la comercialització i distribució. Aquesta última coincidirà
amb el Dilluns de Pasqua, dia festiu,
i l’operació tornada a les carreteres.
El sector haurà de fer un esforç més
gran, que esperen veure compensat el dimarts 23. Des del Mercat de
Flor i Planta Ornamental asseguren

que "aquest any serà molt bo". "Tot
i sortir d'unes vacances, el dia 23
d'abril serà un dimarts laborable,
amb els floristes, les empreses, les
escoles, els comerços, i també els
partits polítics, en plena activitat",
expliquen. | G. F. / ACN

Un any molt bo
"El 23 d'abril serà un dimarts laborable, amb els
floristes, les empreses,
les escoles, els comerços
i els partits polítics en
plena activitat"

Groc i vermell guanyen
Com en la diada del 2018, s’espera una gran quantitat de roses
al carrer. Segons el Mercat de
Flor i Planta Ornamental de
Catalunya, guanyaran la partida dos colors: està previst que
aquest Sant Jordi es venguin
set milions de roses vermelles
i 350.000 de grogues.
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VALORACIONS
GRATUÏTES
La xarxa més gran de Mataró amb 3

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

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

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

245.000 €

T

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

130.000 €

T

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

275.000€ Abans 279.000€

T

Pla d’en Boet (Ref. 874258)
874258).
LLOGUER LOCAL. Totalment reformat.
Consta de bany complet, 3 habitacions i
terrassa. Persiana elèctrica
i tancament d’alumini.

450€ Abans 500€

T

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

8438

CERDANYOLA SUD (Ref. 231478). Planta
baixa TOTALMENT EXTERIOR. 68m².
Consta de 3 dormitoris dobles, saló, cuina
independent i bany complet. A prop de
tots els serveis.

79.000€

T

CERDANYOLA Nord (ref. 317459) 2n
REFORMAT. Pis de 60m² distribuïts en salómenjador, dos dormitoris, bany complet,
cuina independent i balcó. Completament
reformat i a prop de tots els serveis.

95.000€

T

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

*HIPOTECA AL

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

100%

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Una experiència que no té edat

Campanya per un bon
ús dels protectors
Gràcies a "Cuidem els vincles", alumnes de La Bressoleta d'estómac
i gent gran de la Casa Pairal de Vilassar de Mar
comparteixen estones de joc i aprenentatge

Imatge de la trobada entre els infants i la gent gran a la Casa Pairal.

El 10 d’abril va tenir lloc la primera trobada entre els alumnes de P2
de La Bressoleta i la gent gran de
la Casa Pairal de Vilassar de Mar.
“L’experiència va ser totalment positiva per a ambdues parts”, explica
Anna Buch, directora del centre educatiu i una de les persones que ha
fet possible aquesta connexió entre
generacions.
Aprendre sense prejudicis
La iniciativa, que porta per nom
"Cuidem els vincles", neix amb l’objectiu de reunir en un mateix espai
petits i grans perquè puguin compartir temps i activitats, aprenguin
els uns dels altres i es creïn complicitats a través de mirades, gestos i
somriures. “Són trobades llargues,
de prop de dues hores, on tot sorgeix de manera espontània i natural”,
afirma Buch.
De fet, aquesta és la raó de ser del
projecte: que gent gran i infants connectin sense cap pressa ni pressió.
“Sempre hi ha nens que per timidesa
els costa entrar a la dinàmica en un
primer moment, però al final tots
volen apropar-se als avis i hi participen sense cap mena de prejudici”,
explica la directora de La Bressoleta.
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La Corporació i l'ICS
s'uneixen per sensibilitzar
els usuaris

Cedida

Un projecte a llarg termini
La prova pilot de la iniciativa ha
arrencat amb alumnes que tenen
entre dos i tres anys i que, cada dimecres, visiten els avis i àvies de la
Casa Pairal. Segons afirma Buch, “si
la valoració a final de curs és positiva,
l’any vinent el projecte s’estendrà als
infants del centre de La Bressoleta
de l’avinguda Montevideo, que compartiran moments amb la gent gran
del Casal de la Curació”. Per ara, les
trobades s’organitzen a la residència, però no descarten fer-ne a l’escola i als voltants del municipi més
endavant.
Font d'inspiració
A Catalunya ja hi ha diversos centres
que han apostat per aquesta mena
d’experiències, que ajuden els més
petits a treballar actituds positives
com l’empatia o el respecte envers
els més grans. El professorat de La
Bressoleta es va inspirar en les trobades que es realitzen entre la residència Els Bons Amics i l’escola
El Bressol, a la població de Seva, a
Osona. “La visita que els vam fer va
ser tan positiva que no vam dubtar a
l’hora d’impulsar la iniciativa aquí”,
assenyala Buch. | B.S.

Protectors d'estómac.

Arxiu

La Corporació de Salut del
Maresme i la Selva (CSMS), juntament amb l'Institut Català de la Salut
(ICS), han iniciat una campanya que
busca sensibilitzar la població de
la importància que té fer un bon ús
dels inhibidors de bomba de protons
(IBP), popularment coneguts com a
protectors d'estómac.
Ambdues entitats volen informar
els usuaris dels riscos que comporta per a la salut fer un consum inadequat d'aquests fàrmacs. De fet,
segons dades del Servei Català de
la Salut, prop del 70% dels pacients
majors de 65 anys atesos a les àrees
bàsiques de salut de l'Alt Maresme i
la Selva Marítima són consumidors
d'algun medicament IBP.
Falses creences
Segons la Corporació i l'ICS, s'ha estès entre la població la falsa creença
que com més medicació es pren,
més necessari és prendre IBP per
protegir l'estómac.
No obstant això, un consum prolongat d'aquest fàrmac pot tenir efectes adversos sobre la salut, com una
disminució de l'àcid de l'estómac
que pot desencadenar en problemes d'absorció de vitamines. | Red.
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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. 2527

T

ZONA
EIXAMPLE

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

¡OCASIÓN!
PISO CON
PARKING Y
TRASTERO

Excelente piso 115m2, ascensor, 4 hab.
(1 suite), baño y aseo con ducha, cocina
off. de 15m2, galeria, salón com., balcón
amplio, calefacción.Mejor que nuevo.
(C.E. EN TRÁMITE).

279.500€

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 exterior amplio,
€ calefacción. (C.E. EN TRÁMITE).

189.000

Ref. 1437
ZONA RDA.
CERVANTES:

T

Piso totalmente exterior muy luminoso con
parking incluído. 3 habit. (1 doble), cocina
lacada blanca, galería, baño y aseo, ca€ lefacción. 5 min. playa. (C.E. en Trámite)

235.000

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

PISO REFORMADO TOTALMENTE EXTERIOR:

937 965 148
16/4/19 15:24

www.totmataro.cat/perfil

Perfils
Sandra García,

pregó a dues bandes
Perfil: Berta Seijo

Enguany la Setmana Santa mataronina ha tornat
a comptar amb dos pregoners. Parlem de la Sandra
García i l’Ivan Romero, un matrimoni que va acceptar l’encàrrec de viure aquest moment en parella, tal
com van fer Paco Morán i Joan Pera ara fa 14 anys.
“Ens ho van proposar perquè podíem oferir dues
visions ben diferents de viure la Setmana Santa”,
explica García.
De fet, encara que viuen sota el mateix sostre, no
comparteixen germandat: per una banda, la Sandra és
portant del Sant Crist de l’Agonia, i, per l’altra, l’Ivan
és portant de Jesús Natzarè. “La Setmana Santa mataronina és precisament això, aquest contrast entre
estils, entre tradicions ben diferents que l’enriqueixen i la fan única”, destaca la pregonera.

Dos missatges i un mateix objectiu
El 30 de març no només es va compartir un missatge
amb el públic. La Sandra va voler destacar “la importància de formar els nens i nenes que entren a
les confraries i d’explicar-los bé en què consisteix la
Passió per tal que la tradició no s’acabi perdent”. En
aquest sentit, a García li preocupa que cada vegada
hi hagi menys persones que vulguin participar en
les germandats. “És curiós perquè l’època de crisi
va empènyer molta gent a creure, però ara això va
a la baixa”, afirma. Al seu torn, l’Ivan va exposar la
necessitat que totes les confraries col·laborin a l’hora
d’afrontar i superar aquest període.
Gaudir de les tradicions
Per a la Sandra, la Processó de Divendres Sant és
l’acte que té més encant, precisament per la seva
barreja d’estils.
Un altre dels esdeveniments que la mataronina
no es perd mai són Les Santes. “M’agrada molt gaudir-les amb la canalla, sobretot quan hi ha correfoc
i surten els gegants” explica.
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Daniel Ferrer

El rol de la dona
El 1993 la Sandra va arribar a Mataró per quedar-s’hi.
Aquell any, també va començar a formar part de la
confraria del Sant Crist de l'Agonia, col·laboració que
va compaginar durant quatre anys amb la de portant
de la Verge de l'Esperança d'una altra germandat.
Prop de tres dècades en aquest món li han valgut
per comprovar com el rol de la dona a les confraries
cobra cada vegada més protagonisme. “Com a portant és evident que no ha estat fàcil, però per sort
ara hi ha moltes dones que són germanes majors i
presidentes, cosa que ajuda”, afirma.

APUNTS
Defineix-te: Molt sensible i lleial amb els amics
Una pel·lícula: 'La vida es bella'
Un llibre: 'No sin mi hija'
Un repte: Poder fer el Camí de Sant Jaume
Un referent: La meva mare
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[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Eixample
Local cial de 150 m² ideal magatzem. Alçada
4 mts. 1 bany, llum, altell. Planta baixa, espaiós
per guardar tot el que necessitis. Entrada a furgonetes, amb “gual” vigent.T 303069

600 €

MATARÓ - Cerdanyola

MATARÓ - El Palau

Solar de 110 m² de superfície per a edificar,
energia alternadora i una molt bona orientació. Ideal inversors o constructors! Construeix
la casa dels teus somnis!! T 650036

Nau industrial de 330m², planta baixa i diàfana. 1 despatx, 1 bany i muntacàrregues. Molt
ben comunicada, a prop de botigues i serveis.
Persiana elèctrica. Alçada 4mts. T 701472

90.000 €

1.600 €

MATARÓ - Pla d’en Boet
RESTAURANT TOTALMENT EQUIPAT
EN ZONA IMMILLORABLE!

424.200 €
336m2, 3 banys, cuina, gran menjador diàfan, gran barra,
sala privada, oficina, magatzem, petit escenari per a DJ
i serveis adaptats. 5m d’alçada i 8m façana. A punt per a
iniciar activitat. Zona industrial i oci nocturn! T 350139
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66

(cant. el Torrent, 57)

[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Eixample

190.890 €

MATARÓ - Parc Central

210.000 €

PIS IDEAL PER A UNA FAMÍLIA, MOLT BEN COMUNICAT!

FANTÀSTIC PIS MOLT BEN SITUAT I MOLT ASSOLELLAT!

96m², 3 habitac, 2 banys, cuina office, saló-menjador, balcó, calefacció,
aa/cc, terres gres, tanc. alumini, ascensor. Molt ben comunicat! A prop
supermercats, botigues, farmàcies, transport públic, etc..T T 151583

70m², 2 habit, 1 bany, cuina office, saló-menjador, balcó, calefacció,
terres parquet, ascensor. Pàrquing i traster opc! Comerços i serveis.
Molt assolellat. Z. com. amb piscina. Pis de pocs anys!! T 151547

MATARÓ - Centre

275.000 €

GRAN PIS FAMILIAR TOTALMENT REFORMAT I EQUIPAT
115m², 4 habit 2 banys, cuina equipada, saló-menjador, balcó, calefacció, traster, etc... Pàrquing opcional. Portes noves de fusta, finestres noves amb tanc. alumini, terres gres!! T 151424

MATARÓ - Havana

315.000 €

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

LLAVANERES - Centre

378.000 €

FANTÀSTIC ÀTIC TIPUS DÚPLEX AMB DUES TERRASSES!!

BONICA CASA AMB GRAN PATI EXTERIOR DE 30M2!

93m², 2 plantes, 3 habit (1 suite), 2 banys, cuina americ., saló-menjador, balcó, aa/cc, calefacció, tanc. alumini, ascensor. Pàrquing amb
traster opcional!! 5min. platja i estació. Molt assolellat!! T 151565

250m², 3 habit. (1 suite) + estudi, 2 banys, 1 servei, cuina americ., salómenjador,balcó,xemeneia,parquet,calefacció,portesfusta,tanc.alumini, barbacoa, traster, 10m2, garatge. Vistes muntanya!!!T 420017
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al

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

MATARÓ - Eixample

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

675 €

PIS TOT MOBLAT MOLT ASSOLELLAT I ACOLLIDOR!
1er pis sense ascensor. 70m², 3 habit., 1 bany, cuina office, salómenjador, tanc alumini. Pis ben comunicat amb comerços i serveis. Gran terrassa comunitària de 150m²!! T110711

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

920 €

FANTÀSTIC ÀTIC DÚPLEX AMB GRAN TERRASSA DE 50M2!
Reformat, 75m², 3 habit., 1 bany, cuina office, saló amb balcó, ascensor, pàrquing i traster, terres de gres, portes fusta, finestres lacades
amb tancaments d’alumini i calefacció centralitzada!! T110605

ARGENTONA - Centre

1.500 €

CASA DE POBLE SENSE MOBLAR MOLT MODERNA!
220m², 5 habita. + estudi superior, 2 banys, 1 lavabo, cuina office, salómenj., balcó, calefacció. terres de gres, portes de fusta, tanc.alumini. 2
tsses 30m² + pati 40m²! Llar moderna ben distribuïda!!! T 202518
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Com sap vostè que no
es perd cap detall?
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DEMANI UNA REVISIÓ AUDITIVA GRATUÏTA

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

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

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

EL TEU VARILUX ESPECIALISTA A MATARÓ
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