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JA TENIM
PROGRAMA!
Amb la presentació dels actes i els concerts d'enguany
comença el compte enrere cap a Les Santes 2019
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AQUESTA SETMANA
DESTAQUEM AQUEST
IMMOBLE

BONA COMPRA!

BONA OPORTUNITAT!

ACTUALMENT LLOGAT!

Ref. 12999 Z. AVD. PERÚ/AVDA. AMÈRICA:
Excel·lents qualitats, amplis espais. De 90m2, pocs
veïns carrer tranquil. Vistes. Emplaçament interessant, zona cial i colegis. 4 dor. Saló. 2 balcons. Cuina
grans mesures. Bany. Calefacció. De les millors opcions per preu, bon estat i la seva lluminositat.

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

T

127.500€

T

Ref. 12987 CENTRE/PL. BRISA: Situat
en zona molt tranquil·la i alhora cèntrica.
Pis alt en finca amb ascensor. La seva distribució interior fa que aquest habitatge sigui acollidora i lluminosa. Està en perfecte
estat sense necessitat de cap tipus de reforma. Amb 3 dormitoris. Saló menjador
ampliable. Balcó molt assolellat. Cuina reformada. Bany amb dutxa. Calefacció!

T

129.000€

127.000€

DE GRANS MESURES!

EXCEL.LENTS POSSIBILITATS!

DE LES ZONES MÉS DEMANDADES!

Ref. 13001 Z.MOLINS: Sobre avinguda àmplia i
envoltat de comerços, serveis i col·legis, Habitatge
90m2 alt, lluminós i amb boniques vistes. 4 dormit.
Saló menjador de 22m2. Balcó. Cuina reformada i
equipada. Bany amb dutxa. Zona fàcil aparcament.
Excel·lent oportunitat per situació, estat i preu.

Ref. 12986 CERDANYOLA: Caseta en 2 plantes + sota-coberta i diverses terrasses. És ideal
persones vulguin adaptar-la als seus gustos. Actualment P. Baixa + 1er pis totalment diàfan + estudi amb terrasseta a nivell. Superfície per planta
60m2 aprox. Difícilment comparable.

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

T

147.000€

T

159.000€

T

197.250€

TOTALMENT EXTERIOR!

CASA UNIFAMILIAR

ÀTIC DÚPLEX AMB TERRASSA DE 40M2!

Ref. 12919 Z. RDA. O’DONNELL: Habitatge 96
m2 entorn agradable al costat plaça, zona molt
comercial. Imatge impecable i amb ascensor.
Amplitud d’estances, amb 4 dormitoris. Gran
sala d’estar. Cuina bon estat. Bany mesures excepcionals. A /C. Portes roure. Aparc. opcional.

Ref. 12784 DOSRIUS/URBANITZACIÓ: De fàcil
localització. Estupenda casa unifamiliar a 4 vents
bonica parc. 700m2 a 2 carrers. Costat zones
verdes no edificables. Superf. 200m2 útils plata
baixa + 2 alçades. 5 dorm. 2 salons (un per planta). Terrassa / solàrium. Bona ocasió!!

Ref. 12997 CAMÍ SERRA / VISTA ALEGRE:
Magnífic habitatge de 145m2. Per les seves
qualitats es especial. Vistes sobre tota la ciutat.
3 dormitoris en planta pis + estudi superior de
45m2 a bonica terrassa solàrium. 2 banys. Calefacció. Pocs veïns. El millor pis de la zona!!

T

198.000€

T

217.000€

T

315.000€

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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Davant de tot
L'Atlàntida
Opinió: Diana Rahmouni

Ja fa olor d’estiu. Bé, depèn del moment. Hi ha dies que sembla
que hagi de ploure i al cap d’unes hores surt el sol. Més aviat deu fer
olor de primavera, que és el que toca. Podria omplir pàgines i pàgines parlant del temps però, per algun motiu, tots coincidim que és
un tema avorrit, una conversa d’ascensor. És curiós, però, que, en
altres cultures, no sigui així. Els russos, per exemple, adoren parlar
del temps. Per a ells és una qüestió apassionant que encén mirades
i desperta esperances. És comprensible que al sud d’Europa, acostumats a un clima agraït, no ens suposi cap maldecap. O, almenys,
així ha estat fins ara.
Els maresmencs que agafem el tren ho sabem bé. Aquesta cicatriu
en forma de via que separa els pobles del mar té un cert encant que
permet al passatger de quedar embadalit contemplant des de la finestra del vagó com varien els colors de l’aigua. L’encant, però, es
torna terrorífic cada cop que hi ha tempesta. Llavors, les onades xisclen i s’alcen fins a llepar les vies i esquitxar la finestra per on mira
el passatger atemorit. Això ha estat així des de fa anys, però el fet
que el canvi climàtic està passant està tan provat com que la Terra
és rodona, i un dels efectes és que el nivell del mar va pujant i afecta
perillosament el tram de l'R1 entre Mataró i Vilassar.
Evidentment, hi ha casos molt més flagrants. Ja fa anys que es diu
que Venècia quedarà enfonsada —les previsions situen la data de
caducitat de la ciutat dels canals el 2100. Si parlem de notícies més
fresques ens trobem amb Indonèsia. A principis d’aquest mes de
maig, el president indonesi Joko Widodo va anunciar que traslladarà la capital administrativa del país perquè Jakarta, la capital actual,
s’està enfonsant. Aquí, les previsions són més immediates, Jakarta
quedaria totalment submergida el 2050.
Sembla que el futur ens ofereix l’oportunitat de viure en un món
on les Atlàntides existiran en diferents punts del planeta. Aquells
que tinguin pendent visitar aquestes ciutats haurien de començar
a planificar i viatjar per eliminar-les de la llista ara que encara són
visitables. I els que veiem com les nostres infraestructures estan
cada cop més afectades hauríem de prendre consciència que parlar
del temps ja no és una conversa d’ascensor, sinó que hauria de ser
present a les taules de tots els polítics.
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ULTRA CLEAN MARATHON
APLAUDIT: Mataró se suma a
aquesta prova esportiva i de protecció del medi ambient oberta a
tothom. La iniciativa inclou diverses
recollides de residus en el marc de
la campanya Let's Clean Up Europe!.

NAU OCUPADA
CASTIGAT: La Policia Local va haver de suspendre el 4 de maig un
concert sense permís en una nau
ocupada de la ronda Prim. Hi havia
una trenta d'assistents, entre ells
un menor.

L’ENQUESTA

Ja tens clar què votaràs
a les eleccions municipals
del proper 26 de maig?
80,2 % Sí
19,8 % No

LA PREGUNTA

T'agrada la proposta del
concert de pagament de
Les Santes 2019?
VOTA L'ENQUESTA A:

8/5/19 17:39

Transforma la teva llar en l’espai
que sempre has imaginat
Experts en reformes modernes

Volem enamorar-te!

Més de 26 anys fent reformes

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

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

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

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

Les portades

Foto antiga

"Antics" que fan grada jove

De fa 25 anys

Aquesta fotografia no és antiga
per l’època en què està tirada sinó
per la condició dels protagonistes.
I és que ja fa algunes temporades
que una bona colla d’amics i coneguts, molts dels quals havien
compartit època de jugadors de
futbol en la joventut, van constituir la grada “jove” al camp del
Centenari i es reuneixen per veure
els partits del CE Mataró.

Aquesta fotografia, aportació de
Francesc Estatuet (un dels membres d’aquesta grada), és del dia en
què es van constituir com a grup.
Des de llavors que no han fallat.
Encara que tres dels fundadors
ja han traspassat, per a Estatuet,
el més important és que els que
quedin se segueixin trobant al mateix lloc, fent amistat i companyia
veient el futbol.

De fa 15 anys
ANY XXXIII

Del 9 al 15 de maig de 2014

www.totmataro.cat

Regina Puig planteja un mosaic humorístic de símbols i
icones de la Festa Major com a imatge de Les Santes
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NÚMERO 1626

WWW.MISSANDMISTERLANGUAGE.COM

Pels alumnes de 3 a 12 anys casal de 9 a 13 i de 15 a 17 (opció a dinar)
Del 25 de Juny al 25 de Juliol
Activitats: tallers, cançons, jocs, sortides a la platja, gimcanes, i més sorpreses
Tot en anglès. 59€/setmana

A partir de 13 anys Cursos Intensius
per a totes les edats i nivells
de l’1 al 25 de Juliol.
3 hores diàries. 280€ curs complet

C/ Pasqual Madoz, a la 2a planta de la Nau Minguell. Info. 93 127 77 73 · info@missandmisterlanguage.com
De 16 a 21h de dilluns a divendres i dissabtes de 9 a 13h
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De fa 5 anys
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D. Ferrer

Ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

26-M: arrenca la campanya electoral
PSC, ERC i PDeCAT pugnen per arribar als vuit regidors a Mataró amb l'objectiu de ser
la primera força política i assegurar-se l'alcaldia
Eleccions: Redacció/ACN

L'alta fragmentació política a
Mataró, amb 10 grups a les eleccions, fa que el desenllaç del 26-M
pugui acabar depenent de molt pocs
vots. Les candidatures amb més possibilitats d'èxit (PSC, ERC i Junts per
Mataró) aspiren, en l'escenari més
optimista, a arribar als 8 regidors.
'Ressaca' de les generals i
preocupacions locals
En aquests comicis, es preveu que
l'electorat tingui molt presents factors
com el context nacional i la 'ressaca'
de les eleccions generals. En clau
local, tots els partits tindran com a
principals arguments resoldre el futur del solar del Corte Inglés, les mesures d'impuls del comerç al centre,
el projecte de revitalització de l'espai
comercial del Port de Mataró o el
projecte d'ampliació de Mataró Parc.

Tot Ciutat Inici Campanya.indd 2

Més enllà del comerç, el pròxim mandat serà clau a la ciutat
per a la definició del futur districte
TecnoCampus, en què l'actual parc
universitari, empresarial i de recerca pot ser el cor d'un nou barri de la
innovació a la capital del Maresme.
Els candidats
L'actual alcalde i cap de llista del PSC,
David Bote, parteix amb cert avantatge respecte dels seus immediats
perseguidors. La que havia de ser la
seva principal adversària, Míriam
Nogueras, va renunciar a liderar la
candidatura de Junts per Mataró i
Alfons Canela ocupa el seu lloc.
Els republicans, que podrien donar la gran sorpresa gràcies a la inèrcia del partit a escala nacional, tornen
a confiar en Francesc Teixidó per intentar l'assalt a l'alcaldia. També poden influir les dinàmiques nacionals

Amb 10 grups, el
desenllaç del 26-M pot
acabar depenent de
molt pocs vots
Alta fragmentació política

als resultats d'altres candidatures,
com la de C's, que presenta una
nouvinguda a la política, Carmen
Sancho, o el PP, que repeteix amb
José Manuel López.
Per la seva banda, Vox pretendrà aprofitar el buit deixat per
PxC a Mataró amb Mònica Lora.
Competiran pel mateix espai polític la candidatura d'En Comú Podem,
amb Sergi Morales; la de Volem
Mataró, que torna a situar Montse
Moron com a cap de llista, i la de
la CUP, amb Carme Polvillo, antic
número dos. | Red./ACN
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Santes 2019

Cedida

Unes Santes amb ritme i novetats
Santes: Redacció

S'apropa la festa més esperada
de l'any per tots els mataronins i
mataronines i ja sabem qui seran
els protagonistes. A principis de
setmana, la regidora de Cultura,
Núria Moreno, va presentar la
programació de Les Santes 2019,

Obertura Santes 1868.indd 2

una cita que estarà marcada per
la música, la tradició i algun petit
canvi. El més rellevant és que els
concerts que habitualment tenien
lloc al Pati del Cafè Nou i els que
es feien a la platja del Callao es
traslladen a un escenari cobert al
costat del Centre Natació Mataró,
a la platja del Varador. Durant

els onze dies que dura la festa,
hi tocaran artistes i grups com
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, la
Big Band Jazz Maresme, Smoking
Stones, We Are Not Heroes i la
Banda de l’Agrupació Musical del
Maresme amb els Always Drinking
Marching Band. Al nou Escenari
Espigó, tampoc no hi faltarà el

8/5/19 13:03
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reggae i l'ska de Marrinxa, el pop
de 'Los 40 on tour' o les havaneres
i el concert de gòspel de cada any.
A més a més, dissabte 20, l’Escenari Espigó acollirà la setena edició de Les Dissantes. La
festa solidària que organitzen
conjuntament l’Ajuntament i la
Fundació El Maresme oferirà més
de vuit hores de música amb diferents grups que encara s'han
de confirmar.

Nou escenari
per als grups
emergents

Els concerts del Pati
del Cafè Nou i els de
la platja del Callao
es traslladen a un
escenari cobert de la
platja del Varador
Canvis d'escenari

Cedida

Els Catarres i Alfred García
El segon gran escenari situat a la
platja del Varador, en aquest cas
al costat del port, rebrà el 28 de
juliol el cap de cartell del concert
de pagament d'enguany, l'exconcursant d'Operación Triunfo,
Alfred García. El dia abans i després dels focs, però, ja hi hauran aterrat Els Catarres, vells coneguts de Mataró, que vindran
acompanyats de la cobla més
gamberra de Biflats.
Aquests nouvinguts se sumen a diverses formacions locals com, per exemple, el Cor
Ciutat de Mataró, l’Orquestra
de Mataró, les corals La Nota i

Obertura Santes 1868.indd 3

Cedida

Una de les grans novetats de l’apartat musical de la festa major
d'aquest any és el naixement de l’Escenari Maresme, a la plaça
de Santa Anna. La voluntat de l’organització és "oferir un espai
dins la festa als grups emergents de la comarca". Ja està tot
preparat perquè el dia 26 de juliol hi toquin bandes com Cine
Núria, Talcö i The Outside Hours, juntament amb els ja consolidats Playback Maracas.

el Cor Madrigalista, GospelSons,
la Banda de l’Agrupació Musical
del Maresme i la Big Band Jazz
Maresme.
A Les Santes 2019 també podrem escoltar Sabor de Gràcia,
Fundación Tony Manero, Balkan
Paradise Orchestra, Mireia Vives i

Borja Peñalba, Gabriel Amargant
Trio, JazzCat, Shaphie Wells &
The Swing Cats, Pele MacLeod,
les orquestres La Selvatana, La
Principal de la Bisbal, Versión
Imposible, Ghetto Orchestra, i els
grups d’havaneres Les Anxovetes
i Neus Mar, entre altres.

8/5/19 13:03

Botiga i mostra
fotogràfica
La botiga de Les Santes, ubicada
a Can Marfà, obrirà el 16 de juliol i
vendrà les samarretes i els productes de la festa major fins al dia 29
de juliol. Enguany, també hi haurà
una exposició commemorativa dels
40 anys de Santes democràtiques.
Per la seva banda, la mostra fotogràfica de Les Santes 2018, amb
les imatges de Manel Quirós, es
trasllada a Can Palauet. L'exposició
s’inaugurarà el mateix dia 18 de
juliol i es podrà veure fins a l’1 de
setembre.

El Teatre Monumental, per la
seva banda, acollirà el 21 de juliol
una producció mataronina que
uneix dansa i música: “Carmina
Burana”, de Crea Dance Company,
la companyia de la coreògrafa
mataronina Maria Rovira. Per a
l’ocasió, comptarà amb la presència del Cor Ciutat de Mataró,
que enguany celebra el seu desè
aniversari.

De petits a grans
La festa major començarà
protocol·làriament el divendres 19 de juliol a la tarda amb

Imatge dels Diables de Cervera.

l’Estrena. L’estrenador d’enguany és Pau Orriols i Ramon,
lutier de Vilanova i la Geltrú que
construeix instruments de vent.
La seva presència s’emmarca
dins la celebració dels 300 anys
de flabiol a Mataró.

Arxiu

L'homenatge a la cultura popular de la ciutat continuarà amb la
Família Robafaves, que rebrà, el
dia 28 de juliol, els Gegants Vells
de Molins de Rei, unes figures centenàries que representen un hereu, en Miquel, i una pubilla, la
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Montserrat. A més a més, el Ball
de Diables de Mataró continuarà
convidant seguicis festius d’arreu
del territori a l’Encesa d’aquest any,
que se celebrarà diumenge 21 de
juliol. Els acompanyaran les figures
de foc de l’Aquelarre de Cervera.

El Ball de Diables
de Mataró convidarà
seguicis festius
d'arreu de Catalunya a
l'Encesa d'enguany
Acompanyants de renom

A Les Santes, però, també s'espera la visita d'altres convidats. És
el cas dels Diables de La Llàntia,
de Reus i de Gràcia; les Bruixes de
Sabadell; les figures de foc Àliga
de Sitges, Polseguera d’Argentona
i Llopa de Calella (que participaran en l’Escapada a Negra Nit); els
Diables de Mataró, els Banyetes
d’Argentona, la Polseguereta d’Argentona, la Vibrieta de Tarragona
(La Serrallenca) i els Dracs de Sant
Roc de Tarragona, acompanyaran
el Drac de Mataró i el Dragalió al
Ball de Dracs.
D'altra banda, la ciutat tornarà
a viure una gran actuació castellera amb construccions
de gamma 4
AAFF NOVA DIVISIO.pdf

D. Ferrer

Més participació i respecte
Al juny començarà el "Fes-te voluntari/a de les Santes”, una campanya que vol fomentar la participació de la ciutadania en les
tasques d’organització i suport dels diversos actes de la festa major.
A més a més, després de la bona acollida de l’any passat es tornarà
a treballar per unes Santes no sexistes i sense violències, amb formacions a entitats i voluntaris, i també a través d’elements gràfics
que seran ben visibles arreu de la ciutat. També s’instal·laran punts
liles d’informació i suport contra les agressions masclistes.

extra gràcies als Capgrossos de
Mataró, els Castellers de Vilafranca
i els Minyons de Terrassa. Per últim,
el Parc10:06
Central serà un espai
30/4/19

per gaudir en família i amics amb
diversos espectacles i activitats
que s'allargaran des del 25 fins al
29 de juliol. | Red.
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Sèniors
No et perdis ni
un detall
Tot i portar ulleres, pot ser que
ens costi fer amb normalitat algunes
activitats diàries a causa de la
baixa visió

Què és la
baixa visió?
Es produeix quan, tot i la correcció
òptica, l'agudesa visual d'una persona
és menor al 30% o té un camp visual
inferior als 30°

Activitats normals del nostre dia a dia com llegir, escriure, cuinar, conduir, veure la televisió, cosir o inclús
el fet de reconèixer rostres o anar a comprar, poden ser
complicades per als que no gaudeixen del 100% de la
visió. A vegades, el fet de portar ulleres o d'optar per
una operació de correcció òptica no soluciona aquests
problemes. Per als casos de baixa visió, cal utilitzar altres ajudes òptiques.

El percentatge de visió que conservem (la resta visual)
conté dos paràmetres de definició visual: l'agudesa i el
camp. L'agudesa és la capacitat de distingir les formes
dels objectes a certa distància i es mesura amb la prova
de les lletres (o formes geomètriques) de mida decreixent,

Millorant la qualitat visual també
millores la teva qualitat de vida

A qui van dirigides

les ajudes
òptiques?

La Riera, 21
08302 Mataró
T. 93 796 26 05

Passeig Ramón Berenguer, 112
08303 Mataró
T. 93 798 57 35
opticamataro@hotmail.com
www.opticamataro.com

La baixa visió és una
pèrdua de visió que pot
estar produida per
malalties com:
Diabetis, DMAE,
glaucoma, retinosi
pigmentària, entre
d'altres. Aquestes ajudes
van dirigides a les
persones que ho pateixen
i que no aconsegueixen
millorar la seva visió.

Com a professionals òptics, li re

Tot Sèniors 1,2.indd 2
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Les dades
Es calcula que gairebé 1 milió
d'espanyols pateixen algun tipus de
discapacitat visual, dels quals més de
900.000 tenen baixa visió
Organització Mundial de la Salut

a malalties congènites. Algunes d'aquestes patologies
són el glaucoma (malaltia del nervi òptic), la degeneració macular (quan es danya una part de la retina nomenada màcula) o la retinosi pigmentària (un conjunt
de malalties genètiques de l'ull).

en què cada línia estableix, vista o no, un 10% d'agudesa
visual. D'altra banda, el camp és l'angle que veu cada
ull, de 90° cada un (en total 180°). En les persones amb
baixa visió, el camp visual es redueix "tancant-se" pels
costats, o bé de manera aleatòria a causa de taques que
es formen a l'ull.

Les causes
La pèrdua d'agudesa visual la causen diferents patologies
que poden estar associades a l'edat, a traumatismes o

Solucions òptiques per a la baixa visió
La baixa visió no és una malaltia i, per tant, no té cura.
Es tracta d'un procés irreversible però, no obstant això,
si es disposa de cert grau de visió útil, hi ha ajudes específiques de les quals els que la pateixen es poden
beneficiar com a complement a tractaments mèdics o
quirúrgics, amb l'objectiu de seguir gaudint d'una vida
autònoma i independent.
Algunes d'aquestes ajudes són les ulleres amb filtres
solars selectius, aplicacions que amplien la mida i permeten posar diferents contrastos, lents especials i lupes
o prismes que augmenten el camp de visió.

Telescopis

Lupes manuals

Ajudes per visió
de lluny.

Altes addicions microscopis

t

Ajudes per visió
de prop.

Filtres especials

es

Recomanables per
controlar l'enlluernament,
realçar el contrast i
l'adaptació a la llum.

xen
n

Lupes electròniques
Poden augmentar
l'imatge entre 2 i 22
augments.

tics, li recomanarem l’ajuda òptica adequada pel seu cas.
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Persones al servei de
les persones
La Residència Bellaire és un centre de serveis per a persones grans obert les 24 h del
dia, 365 dies l’any, que ofereix solucions
flexibles i adaptades a totes les famílies.
Fugint d'empreses amb tarifes rígides, a
Bellaire escolten cada cas i, en funció de
la necessitat, ofereixen el millor servei.
Aquesta proximitat, que també es fa palesa
amb el contacte continu de la direcció amb
les famílies, és un valor afegit de cara a la
decisió final dels seus usuaris per escollirlos, a més d'unes instal·lacions idíl·liques en
casa pairal de més de 500 anys.

Moltes famílies es troben en algun moment amb la
difícil tasca de decidir què fer amb els seus pares: portar-los a una residència o centre de dia. El rebuig emocional apareix a vegades en qüestionar-se si estan fent el
correcte, però Jordi Pageo, que fa 15 anys que hi treballa
i des de ben petit ja vivia en residències, conclou que "si
una casa no està preparada o dins un entorn familiar
no es pot conciliar la vida laboral amb tenir cura d’una
persona gran, el millor és que estigui en un lloc ben atès,
ben cuidat i, sobretot, estimulat”. A Bellaire hi tenen
residència permanent, temporal i acolliment diürn, i
són centre col·laborador de la Generalitat.
Una de les seves tasques és la d'estimular cognitivament (sobretot amb treballs manuals d'arts plàstiques) i funcionalment (amb gimnàstica, fisioteràpia i
psicomotricitat) les persones que hi assisteixen, amb la
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finalitat de millorar les seves capacitats funcionals. Per
fer-ho, acompanyant la feina de les gerocultores, que
són les qui atenen directament les persones a l’hora
d’ajudar-les a vestir, menjar o anar al lavabo, compten
amb un equip de professionals (metge, treballadora
social, fisioterapeuta, educadora, psicòleg...) que ofereixen un pla individualitzat per a cada persona i en fan
un seguiment constant, cosa que reforça la qualitat de
vida de les persones.
Els seus 30 anys de recorregut, des que la mare del
Jordi, després de dirigir un altre centre, va adquirir la
casa de Cabrils l'any 89 i va fer-hi la residència, els han
permès acumular un bagatge i una experiència suficients per demostrar que fan les coses ben fetes. I això es
tradueix en "la recompensa diària de veure que estan
satisfets, contents i feliços", explica en Jordi.
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els metges utilitzen les dades, com per exemple els canvis en la força d'agafada d'un pacient, per monitorar i
rastrejar malalties.
Aquest sensor mesura com les ungles es dobleguen
i es mouen al llarg del dia, la qual cosa és un indicatiu
de la fortalesa de l'agafada d'un individu, un biomarcador clau en la salut.

L'eina permetria als metges oferir un
tractament més personalitzat per a diferents
afeccions

Un sensor d'ungles
ajuda a tractar
el Parkinson
Els avenços tecnològics permetran
conèixer la força d'agafada d'un pacient
Les capacitats de la intel·ligència artificial (IA) i el
'machine learning' podrien canviar la manera en què

Tot Sèniors 5.indd 2

Gràcies a la recol·lecció contínua de dades, que es
van sumant a algorismes d'IA, en un futur el sensor
podria fer que els metges tinguessin una imatge més
precisa de la potència d'agafada d'un pacient i el seu
moviment en el temps. Això podria fer que els metges
oferissin un tractament més personalitzat per a diferents
afeccions, com podrien ser el Parkinson o els problemes
cardiovasculars.
IBM també ha anunciat una nova iniciativa amb la
Fundació Michael J. Fox amb l'objectiu d'entendre millor la malaltia de Parkinson i, també, una nova eina,
llançada amb Medtronic, que té l'objectiu d'ajudar les
persones que tenen diabetis a predir millor quan tindran una baixada de sucre en una finestra de temps d'1
i 4 h. | Tecnonews / AMIC

8/5/19 20:03

Sin título-1 1

2/5/19 17:34

Sèniors

Activa't!
No és cap secret que dur un estil de vida
actiu és beneficiós per al cos humà, ja
sigui per als més joves o els més grans.
Mantenir-nos actius ens ajuda a guanyar
força, equilibri, flexibilitat i resistència
de l'aparell circulatori. Així, hi ha menys
risc de patir caigudes i, en definitiva, ens
ajuda a viure més segurs i en més bones
condicions.
Per aconseguir un estat òptim, cal treballar diferents
aspectes, entre els quals hi ha la resistència cardiovascular, l'equilibri i la coordinació, la força, la mobilitat
i la higiene postural.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana
que les persones de més de 65 anys incloguin en la seva
activitat diària trenta minuts d'activitat física. Tota activitat suma, per petita que sembli: jugar amb els nets,
apuntar-se a un grup de caminades, col·laborar com a
voluntaris en alguna organització fent tasques actives,
gaudir activament del lleure fent activitats com jugar
a la petanca, fer tai-txí, ioga, activitats aquàtiques o
anant a balls de saló, i fer feines domèstiques i treballar a l'hort o al jardí.

Tot Sèniors 7-8.indd 2

Treball cardiovascular
El simple fet de caminar, ballar o fer activitats més concretes com tai-txí, el·líptica, pedals, bicicleta estàtica o marxa
nòrdica ens ajuda a mantenir el nostre ritme cardiovascular.
Equilibri i coordinació
Exercicis com el tai-txí o el ball també són beneficiosos
en aquest aspecte. Amb molt de compte, i si es té molta
seguretat, també es poden incorporar exercicis de treball
unipodal, i sempre es pot usar una barra per ajudar-se.
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Les claus
1. Aproximadament un 30% de les persones majors
de 65 anys i un 50% de les majors de 80 anys, cauen
com a mínim un cop a l’any.
2. El 50% dels que cauen, tenen caigudes recurrents.
3. Més del 70% es fan algun tipus de lesió.
4. 1 de cada 10 persones pateixen fractura de maluc.
5. El 90% de les fractures de maluc són conseqüència
de caigudes.
6. El 50% dels que pateixen alguna fractura no recuperen el seu estat funcional previ.

podem afegir uns estiraments suaus, amb postures segures.

Força i tonificació muscular
És important tonificar tota la musculatura, però especialment la zona de la pelvis i els malucs. Per fer-ho, es poden utilitzar petites resistències com ara gomes o peses,
sempre amb una progressió, de menys a més resistència, i evitar càrregues de pes axials directes i palanques.
Mobilitat articular
Fer exercicis de mobilitat en zones selectives com espatlles, malucs o cervicals, en funció del pacient, i al final,
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Higiene postural
En funció de l'estat físic i les patologies de la persona, cal
adoptar unes pautes o altres. L'ideal és consultat amb un
professional perquè ens guiï i no sigui contraproduent.
Problemes de la inactivitat
S'ha demostrat que la inactivitat física està relacionada
amb el desenvolupament d'algunes malalties de més
prevalença en la gent gran: problemes cardíacs, diabetis,
hipertensió... a més de contribuir a la pèrdua d'autonomia física i mental que condueix a la dependència.
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Companyia i teràpia
per a la gent gran
Les mascotes ajuden a superar la sensació
de soledat, aïllament i poca estimulació
mental que pateixen algunes persones
quan viuen soles o en residències.
Diversos estudis dels darrers 30 anys han demostrat
que la presència d'un animal pot ser beneficiosa en molts
aspectes per a les persones grans que viuen en una residència, així com per a aquelles que viuen soles. En molts
països de tot el món, Espanya inclòs, les teràpies per a
gent gran inclouen mascotes. Algunes residències tenen la seva pròpia mascota, que acostumen a ser gats o

peixos d'aquari, perquè els gossos necessiten més cura i
més atencions.
Sovint els voluntaris que visiten les residències són els
que hi porten els gossos. Avui dia hi ha molts grups que
ho fan i les residències de persones grans s'estan adonant
que és una de les millors maneres d'enriquir la vida dels
seus hostes. Alguns estudis científics han confirmat els
diferents beneficis de les teràpies amb mascotes, com
per exemple: menys depressió, menys medicació, menys
soledat, menys estrès, millor salut física (com ara pressió

arterial més baixa) i més gana.
Gràcies a aquesta varietat de beneficis, aquesta teràpia
s'ha acceptat de manera immediata. Les residències estan cada cop més disposades a establir programes amb
animals de companyia. El terme «teràpia assistida amb
animals» s'utilitza per definir aquest enfocament mèdic.
En diversos països hi ha programes certificats per als gossos
i els gats dels voluntaris, així que s'està convertint en un
mètode cada vegada més acceptat per ajudar a millorar
les vides dels nostres avis. | Affinity

Benvingut a casa teva
• Places de residència col·laboradores i privades.
• Centre de Dia amb horaris personalitzats.
• Unitat d’atenció Psicogeriàtrica.
• Assistència Mèdica 24 hores.
• Rehabilitació i Fisioteràpia.
• Activitats psicoestimulatives.
• Tallers ocupacionals.
• Cuina casolana / dietètica.
• Bugaderia pròpia.
• Ubicació privilegiada, al centre de la ciutat.

Residència Can Boada

C/ Pirineus 9-13, Mataró, T. 937 411 139
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Arriba a Mataró el
primer audiòfon amb
intel·ligència artificial
El Centre Auditiu Aural - Oliver de Mataró
convida les persones amb pèrdua audició
auditiva a provar-los, ja que aprenen de
l'experiència de l'usuari per oferir una
audició millor a mesura que s’utilitzen
La intel·ligència artificial està totalment present en
les nostres vides. I de múltiples maneres. Ens apareixen
quan fem alguna cerca a Google, quan traduïm textos per
Internet o quan el navegador de nostre smartphone ens
presenta rutes alternatives per evitar un embús.

Això és possible gràcies al 'machine learning', és
a dir, a les tècniques que faciliten que les màquines
“aprenguin” a partir de dades que nosaltres mateixos
hi anem introduint.
Fins ara, però, ningú havia aconseguit aplicar-ho a l’audiologia, cosa que acaba d'aconseguir el fabricant danès
Widex amb els audiòfons Widex Evoke, un nou audiòfon,
totalment revolucionari, que ja està disponible al Centre
Auditiu Aural-Oliver de Mataró. Aquest audiòfon inclou
opcions interactives perquè l'usuari pugui triar com vol

Tot Sèniors 11,12,13,14.indd 2

sentir-hi en qualsevol lloc. Imaginem, per exemple, que
l'usuari personalitza la seva experiència d'escolta en el
seu restaurant preferit. Quan ho fa, el Widex Evoke aprèn
d'aquesta elecció. L'audiòfon va aprenent quines són les
necessitats i les preferències de l'usuari i, a més, envia al
núvol les dades anònimes de tots els usuaris del món per
oferir una audició millor a cadascun. Són audiòfons, a més,
sense piles, connectats al mòbil (les trucades se senten
directament a l'audiòfon) i controlables des d'una app.
Miniordinadors per a l'audició, en definitiva.
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L'aposta per la
qualitat en l'atenció
sociosanitària
Eines com la valoració geriàtrica integral
o el seguiment individualitzat milloren
l’experiència dels pacients i dels familiars.

Avui dia, millorar l’atenció integral que s’ofereix als usuaris i adaptar-se als requeriments
de qualitat que demanen les actuals carteres
de serveis són dos dels objectius prioritaris del
sector sociosanitari.

En aquest context, Hestia Alliance, grup que gestiona
set centres a Catalunya, està treballant en l’adaptació
dels seus protocols d’actuació i els procediment i l’actualització de les seves instal·lacions.

Qualitat i personalització
En aquest sentit, la història clínica informatitzada, així
com els protocols i procediments, s’han adaptat segons
criteris de qualitat per obtenir una valoració geriàtrica
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integral i un seguiment individualitzat mitjançant un
Pla Interdisciplinari del Pacient i la Família, que inclou
la valoració dels riscos i esdeveniments sentinella.
Així mateix, pel que fa a les instal·lacions, en centres
com Hestia Maresme, Hestia Gràcia, Hestia Balaguer o
Hestia Duran i Reynals s’ha abordat la reubicació d’espais
i els canvis de mobiliari i senyalètica, amb l’objectiu de
fer els centres més acollidors i més accessibles tant per
als usuaris com per als seus familiars i els professionals.

8/5/19 20:38

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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Amics de la Gent Gran
afirma en un estudi que
cal desestigmatitzar la
soledat per no viure-la
amb angoixa
Una de les estratègies proposades
per combatre la soledat passa per
l’acceptació
La soledat és un fenomen complex que afecta diferents etapes de la vida. L’entitat Amics de la Gent Gran
va presentar al febrer l’estudi ‘La soledat no té edat'.

L'estudi explora vivències multigeneracionals sobre la
soledat no desitjada de ciutadans de diferents grups
d’edat, des de l’adolescència fins a la vellesa. L’objectiu
d’aquesta publicació és posar en relleu les vivències, les
estratègies per afrontar-la i les propostes d’acció de diferents generacions, amb la finalitat d’incloure les seves
veus i visions a l’hora de plantejar reptes i camins en la
lluita contra la soledat.
A l’acte van participar-hi més d’una norantena de persones, i es van tractar algunes qüestions presentades en
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la publicació: com la soledat pot aparèixer en diferents
etapes del cicle vital, les estratègies d’afrontament personals i les propostes d’acció a nivell col·lectiu. Durant
el debat, es va remarcar la importància de la prevenció,
la lluita contra l’estigma de la soledat i la necessitat de
combatre l’edatisme, la discriminació per qüestions
d’edat, que també desencadena la soledat no desitjada.
Amb tot, l’estudi mostra les cares de la soledat en
moltes etapes de la vida. En aquesta línia, assenyala com moltes dones experimenten un sentiment de
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soledat derivat de les primeres setmanes de maternitat.
“L’evidència que la maternitat no és tan idíl·lica com
semblava, el fet de fer front a sentiments ambivalents
i a vegades negatius sobre la recent maternitat i el fet
de no poder compartir aquests sentiments amb altres
persones per la pressió social que associa maternitat a
felicitat, fa que hi hagi dones que se sentin soles i amb
poc suport durant aquest inici”, destaca l’informe. De
fet, segons assenyala aquesta publicació, moltes dones
passen el que s’anomena “tristesa postpart”, situació en
què es troben símptomes com ara plor fàcil, fatiga, irritabilitat i dubtes sobre la capacitat per ser una bona mare.
Amb tot, la soledat en persones grans esdevé la franja
d’edat més estudiada per l’observatori, ja que és una problemàtica de pes, cada cop més reconeguda en diferents
àmbits de la nostra societat. Encara que l’envelliment no
s’ha de concebre de forma totalment negativa, és cert
que l’edat porta vinculats una sèrie de factors de risc que
poden condicionar l’aparició d’una soledat no desitjada
que es cronifica i que té conseqüències importants en la
qualitat de vida i la salut de la persona gran.

Estratègies centrades en el pensar i el fer
Amb quines estratègies es pot comptar? L’estudi distingeix entre les estratègies que es donen eminentment en
l’esfera individual i les que es desenvolupen en l’esfera
social. Dins d’aquestes es reconeixen les estratègies
centrades en el pensar i en el fer.
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Pel que fa a les estratègies en l’àmbit individual, tant
els adolescents, com els adults, com els adults grans,
coincideixen en l’acceptació de la soledat. A més, la desestigmatització de la soledat sorgeix com una estratègia
que pot ajudar a no viure la situació amb angoixa. Entre
les estratègies relacionades amb el fer, els adolescents
indiquen activitats com llegir, escoltar música o “fer
una volta sol” per promoure la distracció. En general,
la majoria d’estratègies centrades en el fer tenen com
a objectiu l’entreteniment i la distracció. En el cas dels
adolescents assenyalen “recórrer a vídeos de YouTube”
i en el cas dels grans “escoltar la ràdio”.
En aquesta línia, activitats com llegir o passejar són
coincidents en els grups d’edat més allunyats generacionalment. En l’esfera social, tots els grups d’edat,
excepte el d’adults grans, esmenten tenir com a estratègia el fet de recórrer als amics i fer activitats plegats.
Per als adolescents, és important no sentir-se diferent,
fet que mostra el pes del grup d’iguals.
Els adults joves i els adults parlen de crear noves
amistats i de recuperar-ne d’antigues, fet que mostra
la influència dels itineraris vitals per configurar respostes. La família com a font de suport social l’esmenten tots els grups excepte el d’adults grans. L’únic grup
que esmenta les relacions sexoafectives per combatre
la soledat és el d’adults joves. Aquest fet es pot relacionar, segons l’informe, amb la “fase de construcció del
projecte vital”. | AMIC
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És temps de
descobrir el món
Arribar a l'etapa adulta no vol dir, ni
molt menys, deixar de fer coses. Al
contrari, arriba el moment d'invertir el
temps en tot allò que no hem pogut
fer durant l'etapa laboral, com ara
viatjar i conèixer món, enriquir-se
amb altres cultures i tradicions, i
enamorar-se de paisatges encisadors.
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Viatjar ha passat de ser un luxe només assumible per
aquells que tenien més recursos a convertir-se en una
activitat a l'abast de molts. Tant si es té una gran capacitat
econòmica com si no, avui dia hi ha moltes alternatives
per viatjar, ja sigui dins el mateix país, per Europa o a
l'altra punta del món. Per terra, mar o aire, són moltes
les opcions que ofereixen les agències de viatges.
A més, n'hi ha que van dirigides a un públic concret,
de manera que saben quines són les necessitats principals dels seus usuaris i tenen les eines per satisfer-les.
I no només es tracta de buscar platja i sol, l'animació,
els passejos per pobles pintorescs o les visites culturals
també en formen part. S'ha de tenir en compte un punt
a favor com és poder viatjar fora de temporada: menys
gent i més econòmic.
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La vellesa i el
creixement personal
Envellir amb les pèrdues sensorials, entre
altres coses que comporta, incloent el fet de
morir, és un tema que ens resistim a explorar
o bé explorem de manera superficial.
La veritat ens pot mantenir atrapats en una experiència de vida limitada i tancada a l'alegria de l'aquí i ara.
Ens oblidem dels dons que tenim només pel fet de ser
humans, com la resiliència, que és la capacitat que tenim, en totes les etapes de la vida, per recuperar-nos
davant qualsevol circumstància, per difícil que sigui, i
adaptar-nos a les situacions desfavorables.
La saviesa, com la capacitat que tenim i que a la jubilació es fa més palesa, ens permet veure el món d'una
altra manera. La metàfora seria com pujar un cim i observar tot allò bo que tenim i el que hem fet a la vida,
respirar fondo i gaudir-ne.

Sempre podem buscar suport en les
persones que tenim a prop, perquè
ens escoltin de forma empàtica
Si ens trobem atrapats en el dol, com una crisi d'aquesta etapa de la vida, sempre podem demanar suport a
les persones properes, perquè ens escoltin de forma
empàtica. Sempre és aconsellable que, a part d'aquest
suport d'amics i familiars, demanem ajut professional a
un psicoterapeuta qualificat, que ens permetrà restablir
l'equilibri desitjat. | Maria López Mulet

P S I C Ò L O G A - P S I C O T E R A P E U TA
EXPERTA EN PSICOGERIATRIA
T E R A P E U TA FA M I L I A R
MINDFULNESS- EMDR
Qui no ha necessitat
mai ajuda?
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Manifestació de protesta de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.

Daniel
Ferrer
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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
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Agenda
Guia cultural

UN SOMRIURE PER A L'ALEIX,
UN HOMENATGE SOLIDARI
Diumenge

12

de maig
4a edició //
A partir de les 9.30 h //
Nou Parc Central (Mataró)

F

esta solidària que esdevé,
alhora, un autèntic homenatge per a l'Aleix Merino Salgado.
Diagnosticat amb el Tay-Sach amb
només dos anys i mig, l’Aleix va
lluitar contra aquesta malaltia fins
al 5 d'agost de 2018. Es duran a
terme diverses activitats per als
més petits com ara tallers, una
cercavila de gegants o actuacions musicals. A més a més, paellada popular solidària al migdia,
i tots els beneficis de l'acte seran
donats a ACTAYS Acción y cura
para Tay-Sachs i a la unitat de
cures pal·liatives de l'Hospital de
Sant Joan de Déu de Barcelona.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
Recital de piano

MÚSICA //
Musiquetes, canten els més
xics. Allà a Mataró hi havia
un tramvia
Divendres 10 maig / 11.30 i 16.30
h / Teatre Monumental (La Riera,
169. Mataró) / Preu: 3 €.
Escoles 11.30h: Montserrat Solà, Pia
Santa Anna i Rocafonda. Escoles
16.30 h: GEM, Mare de Déu de
Lourdes i Maria Mercè Marçal.

Moments musicals
Divendres 10 maig / 18.30 h / Aula
de Música Masafrets (c. Arnau
Palau, 3. Mataró)
Concert d'alumnes de nivell
avançat de diferents escoles del
Maresme.
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Concert 4 cordes: 'El dofí i la
lluna'
Divendres 10 maig / 17.30 h / La
Sala d'Argentona (Pl. Nova, 15.
Argentona)
Cantata de Marta Canellas i Ferran
Badal, amb la participació d'alumnes de 3r i 4t de primària de l'Escola Les Fonts.

Cantata La Clika
Dies 11 i 12 maig / Ds 12 i 18 h. Dg
12 h / Teatre Monumental (La Riera,
169. Mataró) / Preu: 3 €.
Alumnes de 18 escoles de Mataró
participaran a la cantata que organitza cada any la Casa de la Música.
Enguany es cantaran les cançons de
La Clika, un nou espectacle d’onze
cançons amb missatges i valors potents treballats a classe.

Dissabte 11 maig / 11.30 h / Aula
de Música Masafrets (c. Arnau
Palau, 3. Mataró)
Concert de piano a càrrec d'estudiants de l'ESMUC, alumnes de
Xavier Barbeta.

Mezzo Quartet
Dissabte 11 maig / 19.30 h /
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró)
Concert a càrrec del quartet de saxos Mezzo Quartet, guanyadors de
la categoria B de música de cambra del II Premi de Música Ciutat
de Mataró 2018.

Coral La Toscana
Dimecres 15 maig / 19 h /
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
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MÚSICA /

FLAMENC /
Tarda de comparses
Diumenge 12 maig / 17.30 h /
Casal L'Aliança (c. Bonaire, 25.
Mataró) / Preu: 5 €.
Tarda molt carnavalesca amb la
comparsa de Mataró Cenizas i la
comparsa gaditana de Barcelona
Los Marea. Cita Flamenca Mataró.

CRIM + Zombie Pujol + Appraise
Divendres 10 maig / 21.30 h / Sala
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) /
Ant.: 10 €. Taq.: 13 €.
Nit de punk amb una de les bandes
més potents del panorama punk
de casa nostra, amb el nou disc
"Pare Nostre Que Esteu a l’Infern".

Concert a càrrec de la coral del barri
de Cerdanyola, dirigida per Romano
Contrisciani, amb un repertori de
cançons populars clàssiques.

Concert de combos
Dc 15 i Dj 16 maig / 19.30 h / Cafè
de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró)
/ Gratuït, amb aforament limitat
Concert de combos del grup Bàsic
2 de l'Escola Municipal de Música
de Mataró.

POESIA //
Festa del Hanami. Poesia a la
primavera
Diumenge 12 maig / 12.30 h /
Can Vallerià (Pg. Coromina, 32.
Premià de Dalt) / Gratuïta
Amb la participació de Jordi Valls,
Emília Illamola, M. Carme Sáez
Lorente i Jordi Bilbeny.
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Perifèric Poetry: 'Malvares de
Moscoso' + micro obert
Dijous 16 maig / 21 h / Cafè de
Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) /
Taquilla inversa
Espectacle de micro obert de poesia, amb la participació especial de
Malvares de Moscoso, del membre
del grup gallec de rap 'Rebeliom
do Inframundo'.

TEATRE I DANSA //
'Lluny de Nuuk'
Dies 10, 11 i 12 maig / Divendres i
Dissabte 20.30 h, Diumenge 19 h
/ Can Gassol. Centre de Creació
d’Arts Escèniques (Pl. Pepa Maca,
15. Mataró) / Preu: 6 €.
Joan Peran dirigeix aquesta nova
producció de la Sala Cabanyes, una
obra teatral de l'autor maresmenc
Pere Riera.

'Sucre amarg'
Diumenge 12 maig / 18 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) /
Preu: 7€. / Socis i jubilats: 5 €.
Representació a càrrec del grup
de teatre El Tramvia, del Foment
Mataroní. En el marc de la 15a
Mostra de Teatre Amateur.

INFANTIL //
Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 10 maig / 17.30 h: El
conte de la Rotllana "Un joc",
d'Hervé Tullet.
Dimecres 15 maig / 19 h: Art Time
"Especial Dia dels Museus", narració de conte infantil i taller d'activitats plàstiques.
Dijous 16 maig / 17.30h: Els Dijous
a la Biblio " Un botó que enamora",
de Pauline Carlioz.
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TAULA RODONA /

FIRA /

'Art i transformació, visions
culturals de Mataró'

24 Fira Dibuix i Pintura
Dissabte 11 maig / De 10 a 21h /
La Riera (Mataró)
Fira-mercat on diversos artistes exposaran i vendran les seves obres,
convertint el centre de la ciutat en
una gran galeria d'art. Organitza:
Unió de Botiguers de Mataró.

Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Divendres 10 maig / 18 h: Club dels
Setciències: "Descobrim els parcs
naturals", activitat de 8 a 12 anys.
Dimarts 14 maig / 18 h: La petita
hora del conte: "La lluna i el sol es
fan amics", activitat per a infants
de 0 a 4 anys.

Dijous 16 maig / 19 h / Biblioteca
Antoni Comas (Mataró)
Diàleg Intercultural, amb quatre
expertes de diferent orígens culturals, que intercanviaran perspectives i experiències.

XERRADES I LLIBRES//
L'Atzavara 29: Tempus fugit
Dimarts 14 maig / De 19.30 a 21
h / Can Palauet (c. d'en Palau,
32. Mataró)
Presentació pública del butlletí científic i conferència 'La humanitat
en un obrir i tancar d'ulls', a càrrec
d'Alina Gavrus Ion.

Els arcs intel·ligents de Gaudí
Dissabte 11 maig / 18 h / Nau Gaudí
(c. Cooperativa, 47. Mataró).
Grans i petits descobrirem les característiques arquitectòniques de
la Nau Gaudí. A partir de 5 anys.

'Volums que ens parlen'
Diumenge 12 maig / 12 h / Ca l’Arenas (C. Argentona, 64. Mataró)
Activitat familiar per descobrir l'escultura, amb visita a l'exposició i
taller de manualitats.
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Vestint els Armats, un recorregut per la història dels Armats
de Mataró (1705-2017)
Dimarts 14 maig / 19.30 h / Ca
l’Arenas Centre d’Art. Museu de
Mataró (c. Argentona, 64. Mataró)
Conferència a càrrec d'Héctor
López Silva, graduat en Història
per la Universitat de Barcelona.

'Eleccions europees: Què ens
hi juguem?'

Dimecres 15 maig / 19.30 h / La
Peixateria (c. Barcelona, 50. Mataró)
Xerrada a càrrec d'Oriol Lázaro,
secretari general Consell Català
del Moviment Europeu (CCMEUR).

'Contra la Lgtbifòbia, denunciem! Hi tenim dret!'
Dimecres 15 maig / 19 h / Centre
Cívic Cabot i Barba (Pl. Miquel
Biada, 5. Mataró)
Taula rodona organitzada per l'Associació Mataró LGTBI+.

'Últimes voluntats: Testament
Vital'
Dimecres 15 maig / 19.30 h / Les
Esmandies Casal de Barri (Rda.
O'Donnell, 94. Mataró)
Xerrada col·loqui a càrrec d'Anna
Parrado i Anna Galofré, treballadores socials sanitàries dels EAP
La Riera i Rda. Prim.
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ACTIVITAT /
Futbol sobre taula
Dissabte 11 maig / D'11 a 14 h /
Marina Port Premià (Camí Ral
s/n. Premià de Mar) / Gratuïta
Jornada oberta a tothom, per
practicar el Futtoc, l'esport de
moda entre els amants del futbol, i futbolins.

'Profetes, la paraula incòmoda'
Dijous 16 maig / 19.30 h / Casal
de Sant Josep (Mataró)
Conferència 'Profetes laics. Crítica i
contestació dins la societat actual',
a càrrec de Joan Ortiz. Organitza:
Escola de Teologia del Maresme.

'Maria Aurèlia Capmany, una
de les escriptores i intel.lectuals catalanes més importants
del segle XX'
Dijous 16 maig / 18h / Saló de
Pedra (c. Gran, 61. Argentona)
Conferència de Marta Nadal. Aula
d'Extensió Universitària d'Argentona.

VARIS /
Tastets Culturals al Mercat:
'Urban Sketching'
Dissabte 11 maig / 11 a 13 h / Mercat
de la Plaça Gran (Mataró)
Sessió de dibuix en directe, obert
a tothom. Organitza: Unió de
Botiguers de Mataró.

X Premi Montse Solà per a
Joves Naturalistes
Dijous 16 maig / 18.30 h / Sala
d'Actes Fundació Iluro (c. Santa
Teresa, 61. Mataró)
Lliurament de premis del Concurs
d'alumnes d'ESO i Batxillerat de la
comarca del Maresme.

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

TALLERS I CURSOS //
Taller de dibuix del natural
amb model
Dilluns 13 maig / D'11 a 13 h /
Escola Belles Arts Pedrera (Camí
Fondo, 4. Mataró) / Informació i
inscripcions: 685 975 120.
Taller, cada 2n dilluns de mes.

FESTES I FIRES //
Fira de la Maduixa
Dies 10, 11 i 12 maig / Sant Pol
de Mar
Fira, tallers, concurs de postres i
pastissos, activitats infantils, berenar popular, maduixada, etc.

RUTES I VISITES //
Sortida als fortins de Mataró
Dissabte 11 maig / 9.45 h /
Trobada: Estació de Mataró /
Inscripcions a: 93.758.26.98
Agafarem el tren fins a Sant
Andreu de Llavaneres, i tornada
a peu veient els fortins de la costa.

Salve Iluro
Dissabte 11 maig / 18 h / Des de
l'Ajuntament de Mataró (La Riera,
48.) / Gratuït.
Visita guiada per conèixer els vestigis arqueològics de la ciutat d’Iluro.

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

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

Cerdanyola Pg. de Ramon

>

Molins C. de Nicolau

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

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

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

EMERGÈNCIES 112

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

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

/ Tel. 93 758 24 99
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'Catalunya, terra cooperativa'

TALLER /

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

'Biogeometries'
La Destil·leria (Camí Ral,
282. Mataró) / Fins al 5 juny.
Workshop amb l'artista, per a
petits i grans: divendres 10 de
maig a les 18 h.
Exposició d’obres inèdites de
l'artista Catherine Lorton.

Mostra Infantil Càntir fantasma
Museu del Càntir (c. Església, 9.
Argentona) / Dies 11 i 12 de maig /
Ds. 11 a 14 h i 17 a 20 h. Dg. 11 a 14 h.
Dibuixos del concurs infantil del joc
de pistes El càntir Fantasma.

'Feminae... Mujeres'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Fins al 2 de juny.
Inauguració: Divendres 10 de maig
a les 19.30 h.
Obres de Silvia Alcalá.

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

'Pintures, persones, paisatges
del cor'
Fundació Hospital (c. Sant Pelegrí,
3. 2a planta. Mataró) / Fins al 31
de maig.
Fotografies de Manuel Contreras.

Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró).
Fins al 19 de maig:
• 'Flashback. Leopoldo Pomés',
un dels referents de la fotografia
contemporània catalana.
Fins al 2 de juny.
• 'Certamen de les Arts 2019'.

Museu Obert 2019
Aparadors Comerços de Mataró
/ Del 6 al 19 de maig.
Mostra d'art als aparadors de la
ciutat. Organitza: UBM.

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

'Mirades'
Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 30 de maig.
Exposició de dibuixos i pintures de
Fernando Barreto.

'Biogeometries'
La Destil·leria. Espai Cultural
(Camí Ral, 284. Mataró) / Fins
al 5 de juny.
Obra inèdita de Catherine Lorton.

'Rocafonda és bella'
Centre Cívic Rocafonda (C. del
Poeta Punsola, 47. Mataró) / Fins
al 21 de maig.
De l'alumnat de l’Institut Les Cinc
Sénies, sobre medi ambient, residus i barri.
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'Zona intrusa 12. Prendre la
paraula'
M|A|C Espai. Can Palauet (c. d'en
Palau, 32. Mataró) / Fins al 9 de
juny.
Projecte dut a terme a diferents
centres educatius de la ciutat.

'#boscdelescreus'
Foto-Cine UEC (c. Nou, 29. Mataró)
/ Fins a l'11 de juny.
Exposició col·lectiva.

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

'Pascuti'
Espai Capgròs (c. St. Benet, 1618. Mataró) / Fins al 29 de maig.
De l'artista Joan Pascual Martí.

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

'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.

'Escoles d'altres mons'
Biblioteca Pública Antoni Comas
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró) /
Fins al 30 de maig.
Fotografies de Kim Manresa.

'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.

'Treballs de les puntaires de
Vilassar de Mar'
Espai Cultural Can Bisa (c.
Montserrat, 8. Vilassar de Mar)
/ Fins al 16 de juny.
Aula 4, Puntaires del Centre Cívic
i Puntaires del Passeig.
Per a enviar informació:
Email: agenda@totmataro.cat
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Gent gran
ACTIVITATS //
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CASALS //

CINEMA: "Shakespeare i el cinema - 1a. part"

Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.

Dimecres 15 maig / 18 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Conferència a càrrec d'Albert
Beorlegui i Tous (Advocat, Crític
cinematogràfic). Aules Sènior de
Mataró d'Extensió Universitària.

Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 21 de maig a
les 17 h, grup de teatre "Encara hi
som" del casal Jaume Terrades. •
Excursions: Dijous 23 maig, sortida
a Baget Romànic (48 €). 11 juny,
Eslovènia /Austria 8 dies (1395 €).
16 juliol, Circ del Solei/Andorra, 3
dies (195 €). 13 octubre, Estada a
Cambrils 6 dies (199 €). • Ball dimecres 16.30 h a la Sala del Bar. •
Activitats i tallers: Pintura a l’oli.
Puntes coixí. Coral. Informàtica.
Artesania. Grup Musical.

'Ens hidratem bé?'
15, 16, 20, 21 i 30 maig / Mataró
Conferència itinerant, a càrrec del
personal tècnic de gent gran de la
Fundació Pere Tarrés.
Dimecres 15: 10.30 h al Casal
Municipal de la Gent Gran Oriol
Batista (c. del Pla de Bages, 49).
17 h al Casal Municipal de la Gent
Gran dels Molins (c. Mare de Déu
dels Àngels, 16).
Dijous 16: 10.30 h al Casal Municipal
de la Gent Gran del Parc (av. del
Corregiment de Mataró, 28). 17 h
al Casal Municipal de Gent Gran de
Cerdanyola (av. de la Gatassa, 52).
Dilluns 20: 16.30 h al Casal
Municipal de la Gent Gran de
Rocafonda (c. Colòmbia, 55).
Dimarts 21: 10.30 h al Casal
Municipal de la Gent Gran de la
Llàntia (pl. de la Flor, 11 B). 17 h al
Casal Municipal Gent Gran Pla d’en
Boet (c. Juan Sebastián Elcano, 6).
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UDP. Casal de Gent Gran
Les Santes-Escorxador. C.
Floridablanca, 118. Mataró. Telf:
93.790.36.72.
• Activitats: taitxí (dl.-dc. 10-11 h).
Patchwork, ganxet i mitja (dl 1618 h). Relaxació (dt. i dv. tarda).
Mandales (dt. 16-19 h). Informàtica
(dt. i dv. matí). Taller de memòria
(dc. 10-11.30 h). Ball en línia (dc. tarda). Anglès (dj. 10.30 h). Playback
(dj. 10h). El Quinze (dj. 16.30h). •
Melé de petanca (dl. 9.15-12.30 h).
• Jocs (cada tarda): Petanca, rummicub, cartes i dòmino. • SoparBall, penúltim dissabte de mes.

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

Casal de Gent Gran Jaume
Terradas. Carrer Argentona, 59.
Mataró. Tel: 93.757.99.52.
• Ball: diumenges 17 h. • Petanca:
melé cada diumenge. • Revetlla
mensual al Casal Aliança. • Juguem
tots: dimecres a les 16 h.

Associació de Gent Gran de
Rocafonda-Palau. C. Colòmbia,
55. Mataró. 93.169.51.66.
Activitats del Casal: • Petanca,
jocs cartes, dòmino, escacs i billar.
• Jocs d’entreteniment, dijous. •
Ball, dissabte. • Coral • Excursions
mensuals. • Català, informàtica,
manualitats, sudokus.
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Sèniors
Bypass ports esportius
El bypass més conegut és el de la
cirurgia de l'artèria coronaria, que
crea una via nova capaç de superar
la via obstruïda, fent possible que
la sang arribi al cor, millorant el seu
flux sanguini. De forma molt semblant també la sorra del mar circula
com un riu, de llevant a ponent, sent
alimentat aquest riu, per la sorra
procedent de les muntanyes per
on discorre. Quan un port esportiu
interromp aquesta circulació de
la sorra, deixant sense ella a parts
importants de les platges, impedeix
el seu ús pels banyistes i la seva regeneració i manteniment natural.
Els ports esportius estan obligats com una exigència de la UE a
mantenir el flux natural de la sorra,
mitjançant un sistema de bypass,
que asseguri el transvasament de
la sorra, superant la seva barrera.
Malauradament això no s'acompleix. S'anteposen els interessos
econòmics dels propietaris de iots,
als dels ciutadans del carrer, als qui
se'ls priva de gaudir d'un bé de domini públic com el de les platges.
L'excusa que una instal·lació i manteniment d'un bypass tècnicament
no és possible, és una gran fal·làcia
utilitzada per amagar interessos
econòmics.
La solució de crear platges artificials, mitjançant abocaments de
sorra i proteccions amb escullera i
espigons, és una presa de pèl, que
hauria de ser denunciada a la UE,
La seva poca duració, pels efectes
dels temporals, es podria interpretar
com una possible malversació de
fons públics. Amb el funcionament
de l'obligatori sistema de bypass,
sobren totes aquestes proteccions
i abocaments.
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
Les fantasies inconscients
Quantes vegades hem sentit a dir:
Això és absurd. Això no té sentit.
I amb la paraula "absurd" es liquida el conflicte. Hem de tenir
molt en compte que existeix, no
únicament el nivell de consciència que ens permet adonar-nos de
moltíssimes coses i que la raó n'és
el testimoni principal, sinó també
n'hi ha d'altres que la raó i l'ego
no perceben. Si no d'on vénen les
frases: "Ara m'adono del que vaig
fer". "No havia pensat en això".
Creiem a vegades que fem les coses per un motiu, i en el fons n'és
un altre. Aquest nivell l'anomenem "inconscient". Un món ple de
fantasies inconscients, tant constructives com destructives. Mirem
els infants i també els adolescents
com actuen. Quantes vegades ens
quedem astorats,
Un mecanisme psicològic que
fem servir és "el mecanisme de
racionalització". Quan justifiquem
allò que no es pot justificar: Odi,
enveja, intolerància, domini, possessió, superioritat, això són pures
emocions primàries o infantils.
Closes en aquest món de fantasies inconscients, les persones,
com que no les coneixes o no les
accepten, surten disfressades a
través de raonaments, justificacions, excuses, per donar-les sortida
i estar tranquil amb si mateix. Ara
bé, si se li porta la contrària les reaccions d'aquesta persona són de
violència verbal o de fets; insults
o menyspreu. Com també d'una
postura tranquil·la exteriorment
amb un cinisme i una ironia que
és una forma d'autodefensa. Sap
que no té raó.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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"Quiero una ciudad segura, donde los
mayores puedan pasear tranquilos y las
familias dormir cuando sus hij@s salen
de Fiesta. Sin delitos de odio y donde
los okupas no hagan lo que quieran. Un
Mataró para las personas."

MANO DURA CONTRA:
LOS INCÍVICOS : Haremos pruebas de ADN para acabar con los excrementos
de perros por las calles. Crearemos una unidad de Agentes Cívicos para apoyar
a la Policia Local. Retiraremos las licencias a aquellos establecimientos que provoquen molestias por ruidos a los vecinos.
LOS DELITOS DE ODIO y EL ACOSO: Nos presentaremos como acusación particular contra el acoso por motivos religiosos, de género, orientación sexual o
ideológicos.
LA INSEGURIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO : Instalaremos cámaras de videovigilancia en las zonas donde se acumulen más delitos. Mejoraremos la iluminación de las zonas más inseguras.
LAS OCUPACIONES ILEGALES :Daremos cobertura legal a los propietarios
particulares y vecinos de pisos okupados. Desocuparemos los pisos en los que
se trapichee o se almacene material robado.
EL TRAPICHEO Y LA DELINCUENCIA REINCIDENTE: Reforzaremos la vigilancia en las zonas de Ocio los fines de Semana para evitar los atracos a los
jovenes. Potenciaremos las patrullas conjuntas de Policia Local-Mossos-Policia
Nacional (para que se cumpla la Ley de Extranjería).
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Moment del desallotjament de la nau.

Cedida

Desallotgen un concert en una nau ocupada
L’acte, organitzat dissabte passat, no tenia autorització i les instal·lacions
de l’immoble suposaven un risc per a la trentena d'assistents
Successos: Redacció

Dissabte passat a la nit, un dispositiu de la Policia Local, amb l'ajuda
dels Mossos d'Esquadra, va suspendre un concert que s’havia programat
sense autorització en una antiga nau
ocupada. L'edifici, ubicat al número 18 de la ronda de Joan Prim, no
tenia llicència d'activitat ni reunia
les condicions mínimes per acollir l'activitat, a causa del mal estat

Tot 2 Ciutat Nau.indd 2

de l'immoble. En total, hi havia 32
persones a l'interior, entre elles un
menor, que van ser desallotjades.
Dues detencions
La Policia Local va informar que,
durant l'operatiu, es va produir la
detenció de dues persones per desobediència i resistència a l'autoritat, i
dos agents fan resultat ferits lleus. A
més, es van aixecar quatre actes per
tinença d'estupefaents.

Al concert hi havia
32 persones, entre
elles un menor, que
van ser desallotjades
Els assistents

El concert s’havia publicitat a
través de les xarxes socials, amb la
participació de diferents grups musicals. | Red.
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Després de la Marató Escolar, es farà la Mitja Marató

Daniel Ferrer

Enguany la Marató Escolar, celebrada amb la
Mitja Marató Ciutat de Mataró, és solidària!
El dissabte 18 de maig, Mataró té una cita solidària amb les malalties minoritàries
Solidaritat: Redacció

Integrada dins de la campanya
Mou-te amb Cor, aquest any la
Marató Escolar serà una cursa més
solidària que mai i col·laborarà amb
la iniciativa Som Grocs, que treballa
en benefici de la recerca genèrica de
malalties minoritàries de l’Hospital
Sant Joan de Déu. Aquesta proposta
arriba des d'una família de Mataró
afectada per la síndrome nefròtica
que va crear la iniciativa Som Grocs
Pau, amb l'objectiu recaptar fons per a
la investigació de malalties rares amb
la venda d'unes polseres grogues.

Marxa Escolar solidària.indd 2

En finalitzar la Marató Escolar, a
partir de les 10.45 h, hi haurà diverses
activitats infantils tant per als corredors com per a qui estigui interessat a
participar-hi. I a les 12 h, es farà una
festa final amb una masterclass de
zumba, també adreçada a tothom.
Allà mateix podreu comprar la vostra polsera per 3€, que dona accés a
totes les activitats.
Quan i on?
L'activitat tindrà lloc el dissabte
18 de maig a la pista esportiva de
l'avinguda Ernest Lluch (al costat
del TecnoCampus).

La Mitja Marató
Aquest any, la Mitja Marató Ciutat
de Mataró, organitzada pel GA
Lluïsos Mataró, el Laietània i la Colla
Maimakansu, presenta un nou recorregut, que començarà a les 18.30 h des
del passeig de Marina, al costat del Parc
TecnoCampus Mataró-Maresme. A
més, s'ha afegit una prova 10K. | Red.

Més informació
Instagram: @somgrocspau
Donacions:
migranodearena.org
(repte: Som Grocs Pau)

8/5/19 12:59

Sin título-3 1

7/5/19 11:23

?
a
n
i
c
s
i
p
+
a
j
t
a
pl
l

e
d
i
c
o
s
e
t
s
e
F

!
l
a
i
c
e
p
s
e
a
t
r
ofe tuïta fins al 19 de maig

matrícula gra

MÉS INFORMACIÓ : www.cnmataro.cat
Tel. 93 796 29 02 | info@cnmataro.org
TOT_CNM_Anunci_Abril_2019.indd 1

3/4/19 17:39

www.eltotesport.com | P. 1

ESPORT
www.eltotesport.com

NÚM. 1573
DEL 10 AL 16 DE MAIG DEL 2019

ASCENS HISTÒRIC

foto: daniel ferrer

La UD Molinos puja a la 2a Catalana per primera vegada, després
de completar tota una volta sencera sense perdre

• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ •
• RIERA, 17 · MATARÓ •
www.win333mataro.com
ETE-1573_2.indd 1
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MINUT ZERO

Opinió

Gisela Ferrer
periodista

Festa a Girona amb accent mataroní
Rosó Buch i Núria Martínez es proclamen campiones de Lliga

Agenda
CASA

WATERPOLO Play-oﬀ Div. H. F.
LA SIRENA CNM - ST.ANDREU

El cap de setmana passat, els
amants de l’esport, i especialment del bàsquet, vam rebre una
gran injecció d’eufòria en veure
l’Uni Girona proclamar-se campió
de la Lliga Femenina de bàsquet.
Accentuada, és clar, per la manera
en què ho van fer, emportant-se els
dos primers partits de la fase final
amb una clara superioritat contra
el qui era el favorit: el Perfumerías
Avenida. Amb caràcter, talent, ganes
de superar un rival que els últims
anys havia robat totes les opcions.
I Mataró ha d’estar-ne especialment orgullosa. Ja és sabut el gran
teixit esportiu de la ciutat i el talent
que col·lecciona, però ara, Rosó Buch
i Núria Martínez, ambdues mataronines, l’han situat al més alt del
bàsquet femení nacional. Sent, a
més, peces clau en l’equip que dirigeix Èric Surís. Buch, que va arribar
a Girona la temporada 2016-17, es
va formar a les files de la UE Mataró
i va aixecar la copa de campiones
com a capitana de l’Uni, ha acabat
la temporada amb 8,8 punts de

El Personatge

mitjana, 3,3 rebots i 2,4 assistències,
sumant 9,7 de valoració. Martínez,
per la seva part, va aterrar la temporada anterior i ja s’havia coronat
campiona l’any 2005/06 amb el
Perfumerías. Amb la veterania i el
talent que l’acompanyen, la base ha
estat decisiva en molts partits dirigint el joc, començant per la gran actuació de la fase final, sumant 17 i 10
punts de valoració respectivament.
Aquest títol, a més, ens ha deixat
més coses boniques. En primer lloc, la
gran festa que es va viure a Fontajau,
amb més de 5.000 aficionats omplint
les grades en retorn del gran esforç de
les jugadores. En segon lloc, i de manera més desapercebuda o potser més
personal, afegiria una situació que
em va omplir de satisfacció, quan, en
acabar el partit, i amb un Perfumerías
esgotat i derrotat, unes joves aficionades de l’Uni Girona, des de la grada, van donar la mà a algunes de les
seves màximes rivals i aquestes van
contestar la mostra d’afecte. És aquest
l’esperit i el valor de l’esport, i que tan
bé conserven els infants.

JAVI BUSTOS

jugador de la ud molinos

Dissabte 11 | 18 h | Complex Joan Serra

HOQUEI PATINS Nac. Cat. Fem
CH MATARÓ - VILA-SANA B

Dissabte 11| 17 h | Pavelló Jaume Parera

HANDBOL Copa Cat. Mas.
JH MATARÓ - OAR GRÀCIA

Dissabte 4| 18 h | Pavelló Teresa M. Roca-

FUTBOL Lliga Nac. Juvenil
CE MATARÓ - BARCELONA B

Dissabte 11 | 18 h | Mpal. Centenari

FUTBOL 3a Catalana
PLA DEN BOET - ARENYS MAR

Dissabte 11 | 17 h | Mpal. Pla d'en Boet

MATARONESA - LLOREDA
Dissabte 11 | 16 h | Mpal. Camí del Mig

UD CIRERA -LA SALUT BAD.

Diumenge 12 | 17 h | Mpal. Camí Mig

LA LLÀNTIA - FUND. MONTGAT

Diumenge 12 | 18 h | Mpal.La Llàntia

FUTBOL1a Catalana Fem.
CE MATARÓ - GUINEUETA

Diumenge 12 | 17 h | Mpal. Centenari

VOLEIBOL 1a Catalana Fem.
CV MATARÓ - VALL D'HEBRON

Dissabte 11 | 19:30 h | Pav. Euskadi

CV MATARÓ - GET BLUME

Diumenge 12 | 16 h | Pav. Euskadi

FORA

FUTBOL 2a Catalana
PARC - CE MATARÓ

Diumenge 12 | 12 h | Mpal. Fort-Pienc

HOQUEI PATINS OK Lliga Plata
ARENYS MUNT - CH MATARÓ

Diumenge 12| 12:15 h | Pav. Arenys Munt

WATERPOLOPlay-oﬀ Div. H. F.
ST.ANDREU - LA SIRENA CNM

Diumenge 12 | 12:45 h | Pisc. Pere Serrat
En cas que hi hagi desempat

Staffel

tot
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Va marcar dos gols en els dos
minuts finals per donar l'ascens
al Molinos

Col·laboren en la redacció:
Josep Gomà, Gisela Ferrer, Daniel
Ferrer (fotos), Àlex Gomà, Jordi
Gomà i els serveis dels clubs.
Maquetació: Tàctic.cat

Llegeix l'entrevista completa a www.totmataro.cat

Edita: El Tot Mataró S.L.
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FUTBOL

El Molinos aconsegueix el títol i
l'ascens a 2a Catalana

3a CATALANA
El Molinos campió
31a jornada (4/5 de maig)
MOLINOS - Vilassar Mar B ................. 2-1
La Salut - MATARONESA .................... 3-3
CERDANYOLA - Llavaneres ................ 3-0
Cabrils - LA LLÀNTIA..............................1-5
Vilassar Dalt - Santvicentí .................... 2-1
Arenys Mar - Masnou At. .....................3-5
Lloreda - Montsant ................................3-4
Fund. Montgat - CIRERA ......................2-3
Premià Dalt - PLA D'EN BOET ............ 2-0

Classificació
El Molinos celebrant l'ascens. | daniel ferrer

Diumenge passat va ser una jornada
de glòria per a la UD Molinos, ja que
va aconseguir l'ascens a 2a Catalana
a falta de tres jornades per acabar el
campionat. Però l'equip blanc-i-blau
va haver de patir de valent per derrotar el Vilassar B. Després d'una primera part molt igualada i amb respecte
per part dels dos equips, a la represa
l'equip vilassarenc es va avançar en el
marcador, i el Molinos s'ho va haver
de jugar el tot pel tot. Prop del final
Javi Bustos va empatar i ja en temps
afegit ell mateix va marcar de penal el
gol del triomf i de l'ascens.
Dir que amb aquesta victòria l'equip
de Juanjo Palma ha completat tota
una volta del campionat sense perdre.
A part dels que van jugar completen
la plantilla: Sergio López, Toni Martín,
Micky Chamarro, Óscar Martínez,
Adrián Garcia, Uri Martín, Gerard
Roca i Nacho González.

2
1

UD MOLINOS
VILASSAR DE MAR B

MOLINOS: Dani Ramos, Mamadou Keita (Héctor Deniz 75'), Jordi Cano (Albert
Roca 71'), Adrià Artero, Sergio Carmona,
Isra Martínez , Javi Bustos, Jorge Manrique , Aitor Moreno, Joan Batlle (Rubén
Moreno 59'), Sergio Pereira.

2
3

FUND. MONTGAT
CIRERA

CIRERA: Toni, Karamba, Ximillo, Isaac,
Cristian R., Juako (Palau 77’), Agus, Frank
(Gianluca 77’), Yustos (Baba 88’), Izar,
Aleix (Carlos Gómez 89’).
L’equip cirerenc es consolida en el segon lloc amb un bon partit. Agus va fer
dos grans gols replicats pels locals, però
Aleix Tarrés va sentenciar a 12' pel final.

1
5

CABRILS
LA LLÀNTIA

LA LLÀNTIA: Àlex, Yusupha, Hassan,
Salvia (Díaz 84’), Paby, Saiku (Yakhouba
79’), Isma, Jerreh, Ibra (Andrada 75’), Said
(Guedes 79’) i Ibu.
L'equip verd va fer tota una exhibició
per sumar la 12a victòria seguida. Van
marcar Said, Jerreh, Paby, Ibu i Saiku.

3
0
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CERDANYOLA
LLAVANERES

MOLINOS 75; CIRERA 65; Vilassar B 62;
Santvicentí i LA LLÀNTIA 61; Vilassar
Dalt 57; Llavaneres 46; Cabrils 45; Arenys
Mar 44; MATARONESA 41; Lloreda 38;
Premià Dalt 34; La Salut 31; Masnou At.
30; Montsant 29; i CERDANYOLA 27;
Montgat 24; PLA D'EN BOET 21.
Cirera i La Llàntia lluiten pel 2n lloc
Cirera i La Llàntia juguen el diumenge
tarda a casa contra La Salut (17 h) i
F.Montgat (18 h) en la seva lluita per
aconseguir la segona plaça.

4a CATALANA
Calella a un punt del títol

El Calella es pot proclamar campió i assolir l'ascens el diumenge (12 h) si empata o guanya al camp del Molinos B.
El millor equip mataroní és el Juventus
situat en tercer lloc.

2
0

PREMIÀ DALT
PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Jairo, Castillo (Yeray
46’), Javi (Crespillo 76’), Joel (Montes 76’),
Carrasco, Badr, Adama, Farissi, Barris, Eric
(Benítes 67’) i Cano (Cortés 67’).
L'equip groc-i-blau ho va intentar sense sort i va rebre un gol a cada part, i
té la permanència molt complicada.

3
3

LA SALUT BADALONA
MATARONESA

CERDANYOLA : Barragán, Sergi, Valero
(Malamin 89’), Raul, Llop, Mas, Aitor
(Àlex 65’), Carrasco (Soufian 89’), Serra
(Jalal 82’), Touré i Delgado.

MATARONESA : Palomino, Dembo,
Mendy, Nogales, Hidalgo (Guti 46’), Jonatan, Navarro, Bofarull (Moya 46’), Joan,
Badre, Sissoko.

L'equip vermell surt del descens gràcies a un triomf forjat en el darrer quart
d'hora amb gols d'Àlex i Carrasco (2).

Empat arlequinat en un partit amb
final boig amb gols de Badre i Sissoko
(2) en els últims sis minuts de joc .

8/5/19 18:17
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WATERPOLO

El Quadis CN Mataró cau en una
gran sèrie de quarts de final

Div.Honor Masc.
Tres equips barcelonins i
el Terrassa a semifinals
Quarts de final
Barceloneta - Canoe ............................ 12-5
Canoe - Barceloneta ............................ 8-15

3

Quadis i Mediterrani, en el partit decisiu. | d.f.

El Quadis va anar a remolc, com en
quasi tota la sèrie, i ho va acabar
pagant
En el tercer partit jugat a Mataró, el
"Medi" va començar marcant dos gols
de penal i el Quadis ja va anar a remolc
com en tota la sèrie, en la qual només
va poder manar en 4 dels 96 minuts.
Després va igualar, però al descans els
barcelonins, molt forts en defensa, ja
dominaven altra cop de dos. A la represa
el "Medi" va agafar quatre gols d'avantatge com en els dos partits anteriors
i el Quadis es va trobar abocat a una

QUADIS CNM - Mediterrani ...............7-6
Mediterrani - QUADIS CNM .............10-9
QUADIS CNM - Mediterrani ...............7-9
Terrassa - Sabadell ................................11-9
Sabadell - Terrassa ...............................8-10

7
9

QUADIS CN MATARÓ
MEDITERRANI

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

CN Barcelona - Sant Andreu ............. 13-4
Sant Andreu - CN Barcelona ...............7-9
Semifinals
Atlètic Barceloneta - Mediterrani
Terrassa - CN Barcelona

Freguen l'èxit

altra remuntada que aquesta vegada no
va tenir èxit, ja que amb 6-7, Santis va
treure una mà prodigiosa per aturar un
xut de Ford. Després, en dues jugades
d'home de més van encarrilar el partit.

Remuntada apoteòsica en el primer

Derrotats en una fàbrica modernista. | jgn

10 MEDITERRANI
9 QUADIS CNM
QUADIS CN MATARÓ: Mario, Ramiro,
Puig, Corbalán (2), Víctor (1), Mínguez (1),
Bertran, Daura, Codina, Barbena (1), Ford,
Germán (4), Pannon (ps).

1

Les intervancions de Lloret, claus. | d.ferrer

El Quadis va remuntar amb un
parcial final de 4 a 0
El primer partit, jugat el dia Primer
de Maig, va ser espectacular, amb un
triomf apoteòsic de l'equip local.
L'equip de Sants va agafar avantatge de dos gols molt ràpidament. El
Quadis va igualar, però ja dintre del
tercer quart l'equip visitant va agafar
quatre gols d'avantatge (3-7) aprofitant el seu encert i els vuit minuts que
el Quadis es va passar sense marcar
davant la forta defensa rival.
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QUADIS CN MATARÓ
MEDITERRANI

QUADIS CN MATARÓ: Mario, Ramiro
(1), Puig (1), Corbalán (1), Víctor, Mínguez,
Bertran (3), Daura, Codina (1), Barbena,
Ford, Germán, Pannon (ps).
PARCIALS: 2-2, 1-3, 2-1, 2-0.

Quan tot semblava perdut, va sorgir
l'esperit competitiu del Quadis, que
va acabar remuntant amb un gol de
Ramiro, dos de Lluc Bertran, i el decisiu
de Pitu Puig quan faltaven tres minuts.
Després bones defenses... i victòria!

2

PARCIALS: 4-2, 2-2, 3-1, 1-4.
El segon partit, es va jugar sota la pluja,
a la piscina Josep Vallès, en l'interior
d'una fàbrica modernista catalogada,
d
a, ben aprofitada pel club de Sants.
El Quadis va marcar el primer gol,
però de seguida va veure's tres gols
per sota, amb Javi Gorria molt inspirat
i que acabaria sent el màxim golejador
de la sèrie. A més Lluc Bertran, molt
encertat en el primer matx, era expulsat de forma injusta. El "Medi" va
agafar quatre gols d'avantatge, però
el Quadis va fer un parcial de 0 a 4.
El partit es va jugar a un cara o creu
i Marc Minguell va marcar a 4 segons
del final evitant l'èxit mataroní.

8/5/19 18:17
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WPOLO / HOCKEY

Div.Honor Fem.
Ha acabat la fase regular
i comença el "play-off"

Tanquen amb victòria discreta
pensant ja en el Sant Andreu

18a jornada (4 de maig)
Zaragoza - LA SIRENA CNM ...............7-11
Sant Feliu - Mediterrani ..................... 9-13
Terrassa - Concepción ..........................15-5
Sabadell - Sant Andreu .......................10-8
Rubí - Moscardó .................................10-10

Classificació final

Sabadell 54, Sant Andreu 45, LA SIRENA
CNM 40; Mediterrani 37, Rubí 24;
Sant Feliu 21, Terrassa 20, Zaragoza 10;
Moscardó 8, Concepción 1.

Dissabte semis a casa

El dimecres passat, sense que puguem
donar els resultats en el moment de
tancar, ja han començat les semifinals
entre Sabadell i Mediterrani per un
costat i Sant Andreu i La Sirena CN
Mataró per l'altre. La Sirena CNM
rebrà el Sant Andreu el dissabte dia 11,
a les 18 hores, en la tornada. En cas que
sigui necessari el desempat es jugarà
l'endemà diumenge dia 12 a les 12:45 h a
Sant Andreu.

Una imatge del duel a Mataró. | arxiu

La Sirena va anar al màxim
només en el segon quart
El dissabte a la tarda La Sirena CN
Mataró va tancar la fase regular amb
un triomf discret a Saragossa, a quatre
dies de començar la semifinal contra
el CN Sant Andreu.
L'equip local, que està a la zona
baixa, va plantar cara i va mantenir
igualat el marcador fins ben avançat
el segon quart (4-5). A partir d'aquell
moment La Sirena va tingut uns minuts molt bons en defensa i en atac i

7 EWP ZARAGOZA
11 LA SIRENA CNM
LA SIRENA CN MATARÓ: Gaby Stone,
Laura Vicente (2), Helena Lloret (2), Lea
Bachelier (1), Brigitta Games (3), Audrey
Daule (2), Clara Cambray, Cristina Nogué, Marta Bach, Queralt Bertran, Júlia
Soler, Carla Graupera (1), Júlia Àvila.
PARCIALS: 2-2, 2-6, 3-2, 0-1.

amb un parcial de 0 a 4 va obrir forat
per deixar sentenciat el matx.
Després fins al final l'equip de
Marina Zablith es va relaxar una mica
pensant ja en el Sant Andreu.

Diumenge triomfal per a l'Iluro Hockey Club

Diumenge passat va ser triomfal per
a l'Iluro Hockey Club. L'equip femení
va aconseguir guanyar les fases de
sector disputades a Alacant. I gairebé coincidint en el temps, a Orpesa,
l'equip infantil masculí va guanyar la
medalla de bronze en el campionat
d'Espanya de hockey sala.

L'equip femení primer lloc a la
fase de sector amb un triple 3 a 0
En el primer partit l’Iluro es va imposar per 3-0 davant el Hocquet de
Madrid, i el dissabte l'equip d'Héctor
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Caballero va guanyar també per 3-0
al Mallorca Hockey Balears. El partit més complicat era l'últim contra
l'equip amfitrió, el Club Atlètico San
Vicente. Però l'equip taronja ho va
brodar per guanyar també per 3-0 i
aconseguir el primer lloc del sector...
i la classificació per a la fase final del
Campionat d'Espanya de 2a Categoria.
La fase final es disputarà entre els
dies 23 i 26 de maig i participaran
vuit equips distribuïts en dos grups.
L'lIuro HC estarà en el grup B junt amb
Xaloc de València, SPV de Madrid i

el conegut Catalònia. En el grup A hi
seran Júnior, CD Terrassa, Club Egara
i Liceo Sagrado Corazón.

L'equip infantil bronze estatal
Per la seva part l'equip infantil va aconseguir el bronze estatal en el campionat d'Espanya d'hockey sala, en
derrotar per 2-0 en els "shot-outs" al
Pozuelo després d'empatar a 3 en el
partit pel tercer i quart lloc.
En semifinals havien perdut per 2-5
contra l'Atlètic Terrassa, l'equip que
va acabar sent el campió.

8/5/19 18:17

el tot Esport

HOQUEI / ATLETISME

Altre cop sense punteria, el
CH Mataró no passa de l'empat
1
1

No van tenir el dia. | d.ferrer

Van ser molt superiors, amb
bones sensacions en el joc, però
amb falta d'encert
El CH Mataró va cedir un empat a casa
amb el Vilafranca, encara que no ho
sembli pel resultat en un partit trepidant, amb un ritme de joc altíssim,
molt exigent pels jugadors, però tot
i això amb pocs gols. Al tram final de
la primera meitat, una targeta blava
al Mataró va donar una falta directa
als visitants, que van aprofitar per fer
el 0-1. Els locals van fer un gran partit
defensiu, i de fet aquesta va ser l'única
manera que el Vilafranca va trobar per

CH MATARÓ
VILAFRANCA

CH MATARÓ: Sergi Grané, Gerard
Cusachs (1), Conrad Xicota, Oriol Lladó,
Pau Palacín (equip inicial); Adrià Martos,
Eric Florenza, Bernat Romero, Guillem
Carbonell, Jaume Gisbert (ps).
GOLS: 19' Aragonès de falta directa (0-1);
31' CUSACHS (1-1).

arribar al gol, a pilota parada.
A la represa, el Mataró va estar a un
gran nivell, amb molt de ritme i intensitat, dominant i creant ocasions, probablement jugant una de les millors parts
de la temporada. Tot i això tan sols van
aconseguir marcar un gol, el que va fer
Cusachs quan quedaven gairebé vint
minuts de partit. Després, tot i que es
creava molt perill i ocasions clares, va
faltar punteria i la bola no va voler tornar
a entrar a la porteria visitant, i per tant
es van escapar dos punts importants.

Aina Rabadan campiona de
Catalunya amb el Barça

L’atleta mataronina Aina Rabadan va
obtenir el títol català de clubs amb
el FC Barcelona. L’Aina va guanyar la
prova de salt d’alçada amb una marca
de 1.71 m, que ara mateix la situa en el
primer lloc del rànquing estatal sub18.
Lliga Catalana de Clubs
Fluixa actuació del CA Laietània
que acaba últim de la final B,
mentre el Lluïsos 6è de la final C
Diumenge es va disputar la final del
Campionat de Catalunya de Clubs,
amb la participació del CA Laietània
a la final B i del GA Lluïsos a la final C.
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L’equip laietanenc va tenir una fluixa
actuació acabant en últim lloc de la
final B (16è lloc de Catalunya). Només
3 punts van separar l’equip mataroní
del 5è lloc, però petits detalls el van
enviar a la cua del grup. La classificació
va ser: Canaletes 227, Colomenca 223,
GEiEG 176, Barcelona t. 166, Montsià
159, Tarragona 159, Granollers 158 i CA
LAIETÀNIA 156.
En l’apartat femení és on va haver-hi
millors resultats: Marina Martínez 1a
en 800 m amb 2:14.36, Rosa M. Buscà
1a en triple amb 12.20 m, Mariona
Murcia 2a en 100 m amb 12.83 m, Laia
Tomàs 2a en perxa amb 3.40 m, el

OK LLIGA Plata Mas
Baixen al tercer lloc
23a jornada (4 de maig)
Liceo B - Arenys de Munt .................... 4-4
Taradell - Sant Feliu ...............................2-2
Raspeig - Vilanova.................................. 1-2
Palafrugell - Maçanet ............................ 3-3
Manlleu - Alpicat ....................................4-3
MATARÓ - Vilafranca .............................1-1
Tordera - Barça B ........................... Aplaçat

Classificació

Alpicat 43; Manlleu 42; MATARÓ 40;
Palafrugell i Taradell 38; Vilanova 35;
Maçanet 32; Vilafranca 31; Liceo B i
Tordera 29; Barça B 27; Arenys de Munt
26; Raspeig 18; Sant Feliu 13 punts.

Derbi maresmenc

Aquest diumenge a les 12:15h es juga
un dels derbis maresmencs de la
categoria, a la sempre difícil pista de
l'Arenys de Munt. A la primera volta no
es va poder passar de l'empat al Jaume
Parera, 1-1. L'equip d'Albert Larrea, si
vol seguir pensant en l'ascens, ha de
deixar endarrere la mala ratxa de cara a
porteria i tornar a sumar de tres en tres,
materialitzant les bones sensacions de
joc en gols.
relleu 4x100 2n amb 50.82 i el relleu
4x400 també 2n amb 4:09.89. Cal dir
també que Mamuna Keita en 200 m,
Mariona Gaspar en 400 m, Inas Kajtih
en 1.500 m i Anna Costa en 5.000 m
i Hannah Ruiz en 3.000 m obstacles
van acabar en 4t lloc. Només quatre
atletes masculins van estar entre els
tres primers: Bernat Tarragó 2n en
altura amb 1,82 m, David Vallès 2n en
triple amb 13,30 m, Martí Varela 2n
en pes amb 12,16 m i Adrià Puig 3r en
perxa amb 4,20 m.

L’equip lluïsenc va acabar 6è de la
final C, en el 22è lloc de Catalunya.
Van quedar entre els tres primers en
nois: Oussama Blal 1r en llargada amb
6.08 m, Dan Noah Vivas 2n en 3000
m obstacles amb 10:39.20; Sergio
Muñoz 3r en 800 m amb 2:02.12. I en
noies Mercè Sànchez 2a en 800 m
amb 2:27.10; Alba Grau 2a en triple
amb 10.37 m; Cristina Garcia 2a en
javelina amb 26.01 m; el 4x100 2n
amb 51.30; Edith Godoy 3a en 100 m
amb 13.62; Betània Duarte 3a en 200
m amb 27.56; Laura Pelegrí 3a en 1.500
m amb 4:57.62; Esther Tomàs 3a en
5.000 m amb 21:41.30.
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Vas néixer
per obrir camí.
Nou T-Roc.

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

#SoloUnoUnico

Motorsol

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

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

www.motorsol-volkswagen.es
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HANDBOL

Primera Estatal
UE Sarrià és el campió

La Copa Catalana comença amb
exhibició groc-i-negra

30a jornada (4/5 de maig)
Sant Vicenç - Sant Esteve Palaut. ..29-30
Esplugues - Granollers B ..................33-32
Sant Quirze - JH MATARÓ ..............30-20
Poblenou - La Roca ............................32-27
S. Joan Despí - Palautordera ............35-30
OAR Gràcia - Sarrià ...........................25-25
S.Est. Sesrovires - Sant Cugat......... 27-26
Bonanova - Montcada .......................40-31

Classificació final

Sarrià 50, Sant Quirze 49; Sesrovires i
La Roca 39; JH MATARÓ 38; OAR Gràcia
35; Granollers B 34; Esplugues 32; Sant
Cugat 27; Palautordera 26, Montcada 23;
Sant Joan Despí 20; Poblenou i S. Est. de
Palautordera 19; Salle Bonanova 18; Sant
Vicenç 13.
Els dos primers jugaran fases d'ascens a
Plata i els dos últims baixen.

Comença la Copa

El Joventut comença la Copa Catalana
rebent l'OAR Gràcia de Sabadell el dissabte a les 18 hores. Completen el grup
Granollers B i Salle Montcada.

Copa Catalana Fem.
Bon inici de copa
JH MATARÓ - Lleidatana ..................42-21
Lleidatana - Vilamajor .......................25-30
El dissabte a les 16 hores es tanca la
curta 1a fase amb desplaçament a la
pista del Vilamajor, on l'equip de Jordi
Rubí busca el primer lloc del grup.

L'equip infantil femení
acaba 4t de Catalunya
El passat cap de setmana es va disputar
el TOP-4 en categoria infantil femenina
i el JH Mataró va perdre en semifinals
davant l'OAR Gràcia (20-27) i en la lluita
pel tercer lloc amb l'Ascó (19-24). Per
tant acaba en un excel·lent quart lloc
català.

ALTRES RESULTATS
2a Cat: Sant Martí C- JH Mataró B 33-27;
Llavaneres Caldetes - Cornellà 30-23.
El Llavaneres acaba en 6è lloc i el JH
Mataró B en 8è lloc de 2a Catalana.
3a Cat: Llavaneres Atlètic - Fornells
25-25. L'equip llavanerenc conserva la
categoria. 1a Cat. Fem (Fase Ascens):
Llavaneres Caldetes - La Garriga 21-19.
1a Cat Inf. Mas: Cerdanyola - JHM
20-28.
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Partidàs ofensiu d'Isa Latorre. | d. ferrer

L'equip local va doblar el seu
rival en el marcador
El Joventut Mataró Synergie va iniciar
el dissabte la Copa Catalana d'handbol
amb una contundent victòria sobre
l'Assocació Lleidatana, al qual va doblar en el marcador (42-21).
El partit no va tenir massa història. L'equip local, cinquè a la Divisió
de Plata Estatal, es va mostrar absolutament superior al cuer d'aquella
categoria i li va passar pel damunt.
Al descans ja guanyava d'onze gols

42 JOVENTUT MATARÓ
21 ASS. LLEIDATANA
JOVENTUT MATARÓ: Noemí Pérez,
Lídia Bentkib, Laia Argelich porteres;
Irene Hernàndez, Clara Poo (3), Isabel
Latorre (9), Zara Verdugo (2), Sandra
Fargas (8), Maria Murillo (1), Alisa Forné
(1), Berta Vives (4), Adriana Murillo (9),
Sara Muniesa (2), Claudia Grajal (3).

(18-7) gràcies a una gran defensa. A
la represa la defensa es va relaxar
una mica, però l'atac va ser una allau,
marcant 24 gols en els 30 minuts de
la segona part.

Mal final d'un molt bon campionat
30 SANT QUIRZE
20 JOVENTUT MATARÓ
JH MATARÓ: Dani Torvisco i Bassory
Tandian porters; Pablo Vela (5), Jan Bonamusa (2), Dani Aguilera (4), Jaume Pujol
(2), Oriol Vaqué (4), Oriol Prat (1), Bernat
Bonamusa (2), Manel Núñez, Berenguer
Chiva, Max Ansón, Benjamí Calvillo, Pol
Colomer.
PARCIALS CADA 5': 1-3, 2-3, 4-5, 7-6,
10-7, 12-9 descans; 16-10, 18-11, 19-14, 23-15,
27-17, 30-20.

L'equip masculí del Joventut va perdre a
la pista del Sant Quirze en l'últim partit
de la lliga de 1a Estatal, que acaba en
motl bon cinquè lloc.
El Joventut va sortir molt concentrat
en defensa i a l'equador de la primera
part guanyava per 4-5. Però en el tram
final de la 1a part l'equip local ja va prendre la iniciativa per marxar al vestidor
amb un 12-9 favorable.

Superats pels "kiris". | nicolas robles - hsq

A la represa els "kiris", que necessitaven guanyar per quedar campions -cosa
que no va passar perquè el Sarrià va puntuar a Sabadell-, de seguida van prendre
un clar avantatge de 8 gols (18-10) que
ja va deixar decidit el matx.
El final de partit ja va ser per a oblidar i amb la derrota més clara de l'equip
mataroní de tota una temporada que,
tot s'ha de dir, ha estat molt notable en
línies generals.

8/5/19 18:17

el tot Esport

FUTBOL SALA

El Futsal Aliança Mataró
recupera la tercera plaça

Segona B
Toca mantenir la fita
aconseguida
28a jornada (11 i 12 de maig)
Dissabte a les 20h els vermells reben
l'Escola Pia Sabadell, el seu perseguidor que es troba a només un punt
en la quarta posició. L'equip que
s'embutxaqui la victòria consolidarà la
tercera plaça en la classificació, quan
només resten dues jornades per acabar
la lliga.

Divisió d'honor fem
Gran setmana per l'Aliança. | arxiu

Setmana rodona del Futsal Aliança
Mataró que va guanyar 4 a 6 a la complicada pista de l’Hospitalet, després
de superar entre setmana el Premià de
Mar per 0 a 9 en els vuitens de final
de Copa Catalunya.
Els locals es van avançar amb el 2
a 0. Del Barco va encarregar-se de
retallar diferències, però els de casa
van contestar ràpidament amb el 3
a 1. Abans del descans, Oriol López
de penal va fer el 3 a 2. A la represa,
l’Aliança va agafar les rendes del joc.
López va fer l’empat a partir d’una

4
6

Tornada a la feina
HOSPITALET
FUTSAL ALIANÇA

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

pilota morta dins l’àrea i tot seguit va
fer el 3 a 4. Va ser Pol Tolrà qui, amb
una gran passada de Medina amb el
cap, va col·locar el 3 a 5 en l’electrònic.
Gràcies a un doble penal, els locals
van retallar diferències, però Medina
va convertir una gran passada d’Isaac
Fernández per sentenciar el partit.

24a jornada (11 i 12 de maig)
El Futsal Aliança Mataró femení torna
a la lliga després d'un cap de setmana
de descans. Resten tres partits de Lliga,
davant Cornellà, Industrias Garcia i el
Morell. Hi ha 9 punts en joc, dels quals
en necessiten 6 per ser campiones i nou
equip de Divisió de Plata. De moment,
cal començar per visitar el Cornellà diumenge a les 20h, un equip que lluitarà
per no caure en el descens.

El Futsal Cirera Aliança Mataró
aconsegueix l’ascens
Dojo
Cervantes
ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat
Els integrants del Futsal Cirera Aliança Mataró | Cedida

Després de superar per 13 a 3 al Chicago,
el Futsal Cirera Aliança Mataró va aconseguir l’ascens a Primera Catalana. Ara,
la fita pels mataronins és intentar aixecar
el títol de lliga en les dues jornades que
queden per disputar, ja que ara mateix
és el primer classificat amb només un
punt d’avantatge sobre el segon.
Des del club, han volgut felicitar
a tots els components de l’equip per
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l’èxit aconseguit, però també pel seu
esforç, treball, sacrifici, companyonia
i lluita que han demostrat durant tota
la temporada.
L'equip és un projecte comú que
va néixer entre el CE Futsal Mataró,
l'UD Cirera i l'Hospital de Mataró,
amb l'objectiu d'afavorir la integració de persones amb risc d'exclusió
social mitjançant la pràctica esportiva.

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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FUTBOL

2a CATALANA
Es manté la diferència

Golejada treballada per situar-se
a només tres punts del títol

31a jornada (27/28 d'abril)
Turó Peira - Young Talent ..................... 4-1
Singuerlín - Sant Andreu At. ................ 3-3
Llefià - Valldoreix ................................... 2-1
Besós BV - Parc ....................................... 1-2
Montcada - Molletense ........................1-0
SANT POL - PREMIÀ MAR ....................1-1
Mollet -Pubilla Casas............................. 4-1
CE MATARÓ - Canyelles ....................... 4-1
Sarrià - Europa B .................................... 0-3

Classificació

CE MATARÓ 71; Mollet 65; Turó Peira
64; Montcada 53, Valldoreix, PREMIÀ
MAR i Europa B 46; Parc 44; Sarrià i
Molletense i Llefià 42; Canyelles 41;
SANT POL, Singuerlín, Sant Andreu At.
29; Young Talent 28; Besós BV 27; Pubilla
Casas 26.

A assaltar el Fort Pienc
El CE Mataró està a tres punts del títol i els va a buscar al Municipal de
Fort Pienc, al carrer de la Marina de
Barcelona, on juga l'equip del Parc.
La temporada només s'hi va poder empatar sense gols, un resultat que ara no
és suficient per proclamar-se campió.
Allà hi han guanyat Mollet i Turó Peira. El
Mataró també ho ha de fer!

LLIGA NAC. JUV.
Perden el lloc d'ascens

El CE Mataró només va empatar al camp
del penúltim, el Mollet, i ha cedit el 4t
lloc, i 2a plaça d'ascens a la Unió Jabac
Terrassa. Aquest dissabte a les 18 hores
visita del FC Barcelona B.

1a CATALANA FEM.
Derrota contundent

Golejada treballada. | D.FERRER

El Mataró va marcar tres gols en
l'últim quart d'hora
El CE Mataró no podia fallar i no va
fallar. Va golejar el Canyelles per 4-1,
però amb més patiment del que indica
el resultat final. Ara es troba a només
tres punts de l'ascens a 1a Catalana i
té tres oportunitats per sumar-los: al
camp del Parc, a casa contra el Premià
de Mar i en l'últim partit a Sant Pol.
L'equip groc-i-negre va dominar
el partit davant una defensa visitant
feble, però durant la primera mitja
hora no va tenir encert. Es jugava bé
i s'arribava, però quasi sempre faltava
l'última rematada. A l'altra banda el
punta Kevin Marek Buksa, portava de
corcoll ell sol a la defensa local i també va tenir dues claríssimes ocasions.
Ja superada la mitja hora, a la sortida
d'un córner, la pilota va arribar a Marc
Pascual que va marcar d'un xut ajustat al pal, en el que era el seu primer
gol amb el primer equip d'un jugador

El CE Mataró va perdre per 6-1 al camp
del Llerona (3r classificat) i continua en
11è lloc.

1a CATALANA
L'Argentona ja baixa

L'Argentona va perdre per 2-3 contra el
Manlleu i quan queden tres jornades per
al final ja ha perdut la categoria, ja que té
els llocs de salvació a 12 punts.
El Vilassar de Mar va guanyar a Palamós
per 0-2 i continua líder amb 4 punts
d'avantatge sobre Girona B. Aquest diumenge a les 12 h rep el Sant Cugat.
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Pascual abans de fer l'1 a 0. | D.FERRER

4
1

CE MATARÓ
CANYELLES

CE MATARÓ: Pol Andiñach, Isma
(Andoni 78'), Dani Prieto, Adrián ( Toni
Muñoz 78'), Víctor Yustos, Parri, Marc
Pascual (Samuel 58'), Aitor (Uri 69'), Aleix
Cirera, Pedro (Ricky 64'), Kique.
GOLS: 33' MARC PASCUAL (1-0); 45'
Kevin (1-1); 76' RICKY (2-1); 77' SAMUEL
(3-1); 90'+2' URI (4-1).

sorgit de la pedrera. Però quan ja estava esgotant el temps, el citat Kevin
va fer una gran jugada per empatar.
S'havia de tornar a començar. El
Mataró tenia paciència. Més que el
públic, que s'anava posant nerviós.
Les ocasions es multiplicaven: a peus
de Kique, Aleix; en rematades de cap
de Dani i Isma, en u contra u de Ricky
que va xutar al pal... fins que el mateix
Ricky va rematar uan centrada des
de la dreta per marcar el segon gol.
Quan encara s'estava celebrant el
gol, Samuel, el nou fitxatge que debutava a casa, va marcar un gran gol
de vaselina des de 30 metres veient
la posició avançada del porter. En un
minut s'havia solucionat la papereta...
i ja en temps afegit Uri en un contraatac va arrodonir la golejada

El femení tanca el diumenge la
temporada a casa
El diumenge a les 17 hores l'equip femení del CE Mataró tanca la lliga de 1a
Divisió Catalana rebent al Municipal
del Centenari a la Guineueta. L'equip
groc-i-negre és 11è i el visitant és 14è.
Bona ocasió per tancar amb victòria.
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BÀSQUET

Resum
La quarta plaça
confirma la gran
temporada del
Mataró Feimat

L’estiu del 2018, l’UEM Mataró Feimat
va tenir molt poques altes, mantenint
la gran part del bloc de la temporada
anterior. Per un costat, marxaven Xavier
Espiga, Frederic (Ike) Guallar i Santiago
Serratacó. D’altra banda, els unionistes
reforçaven les seves files amb el base
Marc Traver i l’aler Jordi Juanola, que
van pujar al primer equip provinents
del sènior B del club, Jordi Estany, que
venia del júnior, i la incorporació de
l’interior Omar Touré, provinent del CB
Vic. A mitja temporada, però, Estany va
abandonar la lliga, i aleshores va entrar
en dinàmica “Checo” Diallo, qui no va
poder començar la temporada per culpa d’una greu lesió que va patir a final
de la temporada anterior, i de la qual
s’estava recuperant.
La derrota en el primer partit de la
fase regular no va ser premonitòria per
l’UEM, que va signar una gran primera
volta perdent només 4 dels 13 partits
disputats, i va seguir la mateixa dinàmica en la segona, guanyant-ne també
9 de 13. Algunes de les derrotes, a més,
van ser per la mínima: Mataró Feimat
73 – 75 CB Salou (9a jornada), Igualada
73 – 71 Mataró Feimat (14a jornada)
o Mataró Feimat 71 – 72 Tarragona
(17a jornada). Segurament, quan Marc
Traver es preguntava en una entrevista
pel nostre mitjà ara fa unes setmanes
“què hagués passat si haguéssim guanyat aquell partit”, es referia a aquests
que s’escapen per ben poc. Però així

ETE-1573_2.indd 10

és el bàsquet (i l’esport en general), i
els petits detalls són decisius.
Les lesions de José Cabrera (quatre
mesos) i Jordi Juanola (dos mesos)
al novembre van ser un cop dur per
l’equip, que havia de prescindir durant diverses jornades de dues peces importants. Però amb la lesió de
Cabrera, Omaru Touré va fer un gran
pas, esdevenint un jugador clau pel
conjunt, sumant de mitjana 8 punts,
9 rebots i 12 de valoració. També han
estat importantíssims Jaume Solé (14,5
punts, 4,3 rebots i 13,2 de valoració de
mitjana) i Ignasi Ariño (10 punts, 1,5
rebots i 8,5 de valoració de mitjana).
Charly Giralt es proposava uns objectius molt ambiciosos a inici de temporada: “Fer-ho igual o millor que l'any
passat”. Acabada la fase regular, l’UEM
pot estar orgullosa del treball i l’esforç
dedicat els últims nou mesos per assolir
una molt bona quarta posició, superant
així l’objectiu marcat (l’any 2017/2018, van
finalitzar la lliga en la novena posició).
I amb aquesta classificació deixa, també, una tasca molt complicada de cara
la temporada vinent, si és que aquest
objectiu continua vigent.

DADES ESTADÍSTIQUES

Punts: 2.000 a favor (76,9)
1874 en contra (72)
Tirs de 2: 456/895 51%
Tirs de 3: 254/724 35%
Tirs lliures: 326/493 66%
Rebots: 949 (701 defensius / 248
ofensius)
Assistències: 338
Pilotes recuperades: 180
Pilotes perdudes: 340
Taps: 39 a favor / 25 en contra
Faltes: 452 comeses / 515 rebudes

UE Mataró Feimat
lliga EBA

Millor jugador: David Romero

L’ala-pivot mataroní David Romero,
que ha jugat disset temporades a la
UEM –tot i que va jugar fora tres anys
de sènior, dos al Vilassar de Dalt i un a
l’Argentona– ha estat el jugador més
valorat en el total de la temporada. Sent
el jugador que més minuts ha disputat
a pista (784 min. en 25 partits) ha estat
també el que més punts ha sumat (386
punts). Entre aquests, ha encertat 134
de 247 tirs de 2 (54%), 14 de 48 en
triples (29%) i 76 de 121 en tirs lliures
(63%). A més, ha capturat 177 rebots,
dels quals 142 defensius i 35 ofensius.
Tot això, juntament amb 36 assistències,
21 pilotes recuperades (tot i perdre’n
51), 6 taps a favor i 112 faltes rebudes, li
concedeixen 474 punts de valoració. De
mitjana, Romero suma 19 de valoració
amb 15,4 punts i 7,1 rebots en 31 minuts
a pista.
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BÀSQUET

Copa Catalunya

L’UEM C. Ponce és de Copa

Final de temporada amb
la feina feta
28a jornada (4 i 5 de maig)
Almeda - Sant Adrià..........................80-59
Sant Fruitós - Roser .......................... 56-59
GEiEG - Viladecans ........................... 48-53
Igualada - Lleida ................................62-69
Tarragona - Hospitalet .....................48-58
Les Corts - Bencriada ....................... 56-58
MATARÓ C. PONCE - Draft ............ 65-49
Terrassa - Grup Barna........................56-53
El triomf de diumenge i la victòria de dimecres enfront de l'Hospitalet (avançat
a la J30), combinades amb la derrota
de l’Igualada permeten assegurar la
permanència a dues jornades pel final.

Classificació

Viladecans 53; Almeda 51; GEIEG 50,
Lleida 47; Hospitalet, Gramenet i Roser
43; Sant Adrià B 42; UEM C.PONCE 41;
Igualada 40; Les Corts i Grup Barna 38;
Sant Fruitós i TGN 37; CN Terrassa 36 i
Banyoles 33.
29a Jornada (10 i 11 de maig)
Últim partit abans de finalitzar la
fase regular, i el Mataró C. Ponce farà
vacances en no haver de jugar les fases.
L'ideal seria acabar amb victòria per
tancar la temporada amb bon sabor de
boca, però les grogues no ho tindran
fàcil en la visita al líder, el Viladecans, el
dissabte a les 21.45h.

Una victòria que salva. | d.ferrer

Les grogues aconsegueixen salvar
matemàticament la categoria
L’equip de Daniel Perdiguero va sortir
molt endollat des de l’inici, aconseguint
un parcial de 14 a 2 al minut 6 de partit,
i tancant els primers 10 minuts amb un
21-10 al marcador. El segon quart les
grogues tornaven a agafar embranzida
i van arribar a col·locar-se 17 punts per
sobre (27-10 min.14). La resposta de les
de Santa Coloma i l’UEM perdonant
des de tir lliure (6 punts d’11 llançats)
va fer que es reduïssin distàncies, tot
i que les grogues arribaven a la mitja
part amb un bon coixí (33-20 descans).
A la represa, el Gramenet va entrar
en partit en situar-se a només 7 punts

Buch i Martínez, campiones de Lliga

Les mataronines van guanyar el
Perfumerías en la final de LF
Després d’un gran primer partit a
Salamanca (64-70), les d’Èric Suris tenien
l’oportunitat de coronar-se campiones el
passat diumenge a casa, davant dels més
de 5.000 aficionats que acompanyaven
l’equip des de les grades del Fontajau. I
sense defraudar ningú, les gironines van
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65 MATARÓ C. PONCE
49 DRAFT GRAMENET
MATARÓ C. PONCE: Murat (8), Domènech (3), Coll (25), Magriña (3), Solé (14)
-cinc inicial- Cuní (4), Balmes (3), Moya
(5), Martínez.
PARCIALS: 21-20, 12-10, 14-16, 18-13

(40-33 min. 28), però, aquest cop sí,
7 tirs lliures sumats de 8 possibles
van ampliar la diferència (47-36 min.
30). L’últim quart quedava mantenir la
distància en el marcador, i per això va
ser clau Queralt Coll, l’única jugadora
del conjunt mataroní que va anotar
els últims 5 minuts de partit sumant
11 punts. En total, amb 25 punts, va
ser la màxima anotadora del matx.

Pujol, a Europa

Rosó Buch aixecant la copa. | uni girona

Pujol, al centre de la imatge. | cedida

tirar de caràcter i determinació, exhibint
un gran joc tant ofensiu com defensiu,
aconseguint la Lliga per segona vegada
en la seva història (73-65).
Aquesta és la primera Lliga de Rosó
Buch i la segona de Núria Martínez, qui
va ser campiona la temporada 05/06,
justament amb el Perfumerías Avenida.

El Cadí la Seu, conjunt on juga la mataronina Ari Pujol, ha pràcticament confirmat
la seva participació a Europa l'any vinent.
Acabar la lliga entre els quatre primers
i passar els quarts de final dels play-oﬀ
(van caure a semis contra l'Uni Girona)
li va donar dret a disputar l’Eurocup, la
segona competició continental.
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POLIESPORTIU

El masculí del CNM subcampió
català per equips de mitja distància

L'equip masculí del CN Mataró segon a Banyoles. |cedida

Diumenge es va disputar la 15a Triatló
de distància B de Banyoles, que a causa
de les temperatures va veure retallada la natació a 1000 m (amb 75 km de
ciclisme i 20 km de cursa a peu). Els
més destacats en nois van ser Vicenç
Castellà que va arribar 7è (3:32:38),
Kike Baraja 13è (3:38:13) i el veterà Jose
Luís Cano el 16è, i primer en veterans
II (3:39:27). Per equips van assolir la
segona posició quedant subcampions
de Catalunya.
En noies la més destacada va ser
Núria Bruguera 20a absoluta (4:58.20),
Vicky Roura 21a i 1a en veteranes II
(5:03:34) i Maria Jordà 23a i 2a en veteranes II (5:20:57), acabant en 5è lloc
per equips.

Quart lloc de les noies en el
català per equips
L'1 de maig i amb bones condicions
climatològiques es va disputar el
Campionat de Catalunya per equips
al Prat de Llobregat. En aquesta modalitat els equips surten contra-rellotge
i sempre han d'anar junts almenys 3 o

4 components. El temps els marca el
3er component en open i el 4t en elit.
Al campionat de Catalunya del
matí, les noies –amb Clàudia Luna,
Aida Fàbrega, Judit Zaragoza, Ivana
Peralta i Alexandra Cassan– van fer
una gran competició lluitant fins al
final per aconseguir la 4a posició amb
un temps de 1:14:07. En la cursa masculina una greu caiguda dels equips
de Vic i Prat en el sector ciclista van
fer suspendre la prova.
Al matí s’havia disputat la cursa
Open. Les noies del CN Mataró va
obtenir una gran 3a posició amb un
temps de 1:24:17, amb un equip format
per Viky Roura, Maria Jordà, Alba
Pujol i Marta Miron. En nois l’equip
A format per Oriol Bruguera, Aleix
Garreta, Quim Nicolau, Javi Castro i
Adrià de Moya van assolir la 4a posició amb un temps de 1:07:31. L’equip
B era un equip de cadets com Robert
de Moya, Pol Penya, Aniol Froriach i
Marti Codina i afegint-s’hi Oriol Farré
amb la seva experiència i van acabar
en 17è lloc amb 1:15:18.

Últim minut...
ATLETISME.
Títol català sub20 en
4x400 per al GA Lluïsos

El cap de semana pasat es va disputar a
l’Hospitalet el campionat de Catalunya
de relleus i l’equip sub20 de 4x400 m
del GA Lluïsos va obtener el títol català
amb una marca de 3:29.44. Van formar
l’equip Aleix Aznar, Jaume Larroy, Pau
Rey i Oussama Blal.

. Biel Mayans 4t
d’Espanya universitari
L’atleta del GA Lluïsos Biel Mayans, que
està fent una gran temporada, va quedar
4t al campionat d’Espanya universitari en
200 m amb una marca de 22.27. Però en
semifinals havia fet un registre de 22.04,
que és nou rècord del club.

HOQUEI PATINS.
Les noies poden tancar a
casa l'eliminatòria
Aquest dissabte a les 17h el CH Mataró
rep al Vila-sana B, i si guanyen jugaran
pel cinquè lloc contra el que passi l'altra
eliminatòria, Sferic Terrassa o Jonquerenc.
En cas d'acabar la lliga en cinquè lloc seria
un gran resultat, després de les baixes que
va patir l'equip al final de la temporada
passada.

VOLEIBOL.
El CV Mataró Caliu juga
dos partits a casa
El femení del CV Mataró Caliu (4t a 1a
Catalana amb 19 punts), va ajornar el
partit del passat cap de setmana i el
jugarà diumenge. Això fa que l’equip de
David Casas tingui feina doble aquest
cap de setmana al pavelló d'Euskadi:
dissabte (19:30h) rep el cuer, el Vall
d’Hebron, i diumenge a les 16h rep el
GET Blume (5è classificat).

HOQUEI HERBA.
Itziar Ruedas nova
presidenta

L'equip femení open que va acabar en tercera posició. |cedida
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Diumenge passat Itziar Ruedas va ser
escollida nova presidenta de l’Iluro
HC després del corresponent procés
electoral. La seva candidatura compta
amb Jesús Ramírez de secretari i Àlex
Medina de tresorer i té el suport de la
junta directiva sortint.
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

POKÉMON: DETECTIVE PIKACHU

TIMADORAS COMPULSIVAS

LOS HERMANOS SISTERS

El detectiu Pikachu haurà d'ajudar
en Tim quan el seu pare desaparegui en plena missió i de forma
misteriosa. Ambdós uniran forces
en una aventura que els durà a
descobrir un complot que amenaça tot l'univers Pokémon.
Direcció: Rob Letterman
Intèrprets: Ryan Reynolds, Justice
Smith, Kathryn Newton.
104 min

Dues estafadores professionals
i ben diferents entre elles treballaran juntes per caçar fortunes
de milionaris despistats. Aquesta
comèdia és un remake del film de
Frank Oz, estrenat el 1988.
Direcció: Chris Addison, Anne Dudley
Intèrprets: Rebel Wilson, Anne
Hathaway, Alex Sharp.
90 min

En Charlie i l'Eli Sisters viuen en
un món salvatge i hostil, que els
empeny a no tenir cap escrúpol a
l'hora de matar culpables i innocents. En plena febre de l'or, una
missió posarà en risc el vincle entre
els dos germans.
Direcció: Jacques Audiard
Intèrprets: Joaquin Phoenix, John C.
Reilly, Jake Gyllenhaal.
120 min

LA TRAGEDIA DE PETERLOO

VIVIR DEPRISA, AMAR DESPACIO

LA INTERVENCIÓN

El film narra la història real de la
massacre de Peterloo de 1819,
durant la qual les autoritats britàniques van atacar els manifestants
d'una protesta pacífica a Manchester.
Direcció: Mike Leigh
Intèrprets: Rory Kinnear, Maxine Peake,
David Bamber.
154 min

En Jacques és un escriptor de 40 anys
que viu a París i que opta per una filosofia de vida optimista. El seu amor per
l'Arthur, un jove estudiant que viu a la
Bretanya francesa, l'obligarà a acceptar
que també hi ha coses impossibles.
Direcció: Christophe Honoré
Intèrprets: Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès.
132 min

Djibouti, 1976. Un autobús escolar amb
una vintena de nens i una professora a
dins és segrestat per un grup de rebels
somalis. A partir d'aquí, les autoritats
hauran de prendre moltes decisions
per salvar els ostatges de la mort.
Direcció: Fred Grivois
Intèrprets: Alban Lenoir, Olga Kurylenko.
100 min
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Cinemes

Les
estrenes
de Cinemes
la setmana
Els Horaris
dels

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

Cinesa Mataró Parc

Ocine Arenys

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

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Pokemon. Detective Picachu

Pokemon. Detective Picachu

12:00 12:30 16:00 17:00 18:15 19:15 20:30 21:30 22:45 23:45 01:00

Timadoras compulsivas

[En català] 12:15 15:45 18:00 20:15 22:30 00:45
[VOSE] 12:15

[dt. VOSE] 19:15

De la India a Paris en un armario de Ikea
16:30 20:30 33:40 00:50

[dt. VOSE] 20:30

Timadoras compulsivas
12:10 16:00 18:10 20:20 22:30 00:40

[dt. VOSE] 21:30

Uglydolls: Extraordinariamente feos

12:15 16:00

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

[dv.-dg. i dc.] 19:00 19:30

Capitana Marvel
Mix Ballet (documental)
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16:00 17:00 18:45 19:20 20:30 22:00

La pequeña Suiza

16:15 22:15

La llorona

20:30 22:30
18:30

Lo dejo cuando quiera
Dumbo

16:15 18:15 22:15
16:15

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

12:15 16:00 18:15

La espia roja

Dumbo

20:10 22:40

[dl.-dt. + dj. VOSE] 19:00

Mia y el león blanco

Cementerio de animales

Keepers, el misterio del faro
Vengadores: Endgame

Mia, y el león blanco

Vengadores: Endgame

Lo dejo cuando quiera

17:00
[dv.+dl.-dj.] 17:40

[dv.+dl.-dj.] 18:00 19:20 21:30
[exc. dt.] 21:30

¡Shazam!

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

Uglydolls: Extraordinariamente feos

[VOSE] 20:20

Los hermanos Sisters
16:30 00:10

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

[dv. + dl.-dj] 15:50
12:10 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00
23:15

[dl.-dt.] 19:10
[dg.-dj.] 22:40
12:15 16:15 18:45
00:15
[dj.] 20:15

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

Dobles vidas
Gracias a Dios

18:00 20:00 (11 i 13 maig)
20:15 (16 maig) (VOSE)
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quin és el títol de la coproducció
espanyola que va protagonitzar
Ryan Reynolds l'any 2010?

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

La fi de les certeses
Crítica de 'Donbass', l'últim film de Sergei Loznitsa
Després de competir al Festival
de Canes 2017 amb 'A Gentle
Creature', Sergei Loznitsa inaugurava l'any passat la secció
paral·lela del certamen francès, Un
Certain Regard, amb un film sobre
la guerra sorda i bruta d'ucraïnesos
i russos a 'Donbass'. Aquest títol
correspon al nom d'una regió de
l'est d'Ucraïna que viu enmig de
combats entre separatistes russos
i ucraïnesos; un territori fronterer, una mena de terra de ningú,
on predomina el buit de poder i
regna l'odi i, sobretot, la propaganda falsejada.
Un film que vol transcendir
l'abast d'aquest conflicte local per
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portar-lo a un nivell més general,
assenyalant sobretot el tema de la
batalla pel control de la informació
i la confecció del relat. Loznitsa,
director del documental 'Maïdan'
(2014), s'ha servit de gravacions
amateurs de testimonis de les escaramusses, reconvertint aquests
valuosos enregistraments, que mai
es veuen físicament en el film, en
un relat de ficció fet a base d'episodis desconnectats entre si, una
mirada calidoscòpica de naturalesa fragmentària.
Si la guerra en si mateixa ja és
un combat per la informació, el
desenllaç, magistral, resulta demolidor. | Joan Millaret / AMIC.

Resposta del núm. 1866
Iron Man
Guanyadors:
• Israel Cocera Jiménez
• Carolina Llaudó Buiza

RECOLLIU LES
ENTRADES
DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema
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taul a

Aquest cap de setmana

Maduixes a tot hora
a Sant Pol
Gastronomia: Redacció

La Fira de la Maduixa de Sant Pol torna renovada
i amb noves propostes engrescadores per a tothom.
Aquest cap de setmana dolç començarà divendres a
la Biblioteca de Can Coromines amb el concurs de
pastissos i postres de maduixa. Un petit certamen
gastronòmic que crea expectació entre els pastissers
amateurs que s’hi presenten. Serà l’endemà, dissabte
11, quan començarà pròpiament la Fira de la Maduixa
d'aquest any. Durant dos dies, la plaça Torrent Arrosser
serà l’escenari de diferents parades de productors locals de maduixa i diversos tallers per a tota la família.
Entreteniment infantil i ritmes contagiosos

Juntament amb la maduixa, els infants seran els indiscutibles protagonistes d’aquestes jornades. Dissabte al
migdia tindrà lloc l’espectacle de titelles “Xefs”, i a la
tarda, de 17 a 20 h, hi haurà jocs inflables i un berenar
infantil. A més, diumenge podran gaudir dels tallers
organitzats per l’AMPA de l’Escola Sant Pau.

Amb un munt
d'activitats!
El ventall de possibilitats que es
trobaran els adults que visitin la
Fira de la Maduixa de Sant Pol
anirà des de les visites guiades,
passant per la tarda de còctels,
sucs i batuts de maduixa, música
en viu i altres actuacions com la
que oferiran els Bastoners de les
Guilleries diumenge al migdia i
amb què finalitzarà la programació d’aquest 2019.

Maduixa Sant Pol.indd 1
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CONCURS

#totataula
roserbassas

Aquestes són les imatges premiades d'aquesta setmana al concurs del
#totataula

Recordeu que per poder participar al 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

guanya
el premi de
PEIX AND CHIPS
"Avui amanida verda"

joanattorres

gastrolling

guanya
el premi de
metrópolis

guanya
el premi de
tasta tu
"Pastís de formatge amb xocolata
s3rgicomas

"Riquísimas samosas"
montseforti

guanya
el premi de
mueta

guanya
el premi de
la burguesa

"Per gustos, colors"

"Arròs caldós amb llagosta"

Aquesta setmana 5 premis més!

Tot a taula instagram 1868.indd 1

Opta a menús a:

8/5/19 13:28

A

taul a

Les maduixes: ho prevenen (quasi) tot
Un producte de temporada que, a més, presenta
múltiples beneficis. Les maduixes, una fruita molt
present al Maresme que obre la gana a petits i grans.
Segons la medicina tradicional xinesa, les maduixes
tonifiquen el sistema digestiu, reparen els teixits arterials i connectius, i enforteixen les dents i les genives pel seu alt contingut en xilitol. De fet, un dels
millors trucs per prevenir la càries consisteix a tallar
una d'aquestes fruites per la meitat, fregar-se dents
i genives, esperar uns 45 minuts i després glopejar
aigua calenta.

Ara bé, no ens oblidem de les seves propietats antioxidants. I és que les maduixes contenen vitamina
C, carotenoides i antocians, específics de les fruites
vermelles i amb un poder antioxidant molt elevat
que supera 50 vegades la vitamina E i unes 20 vegades la vitamina C.
Per últim, cal tenir present que les persones amb
reaccions al·lèrgiques a l’Aspirina poden tenir-ne
també a les maduixes, ja que és una fruita que conté
àcid acetilsalicílic.

A l'hora de preparar-les, les maduixes no s'han de manipular en excés
ni tampoc exposar-les a la calor,
i cal rentar-les a l’últim moment.
Tanmateix, si volem que deixin anar
suc, les hem de rentar, tallar i posar-les a macerar amb sucre.
A l'hora de conservar-les, el millor
truc és posar-les en un lloc fresc i
ventilat. Si les volem guardar a la
nevera, però, les haurem de tapar
amb film de plàstic perquè l'olor no
impregni la resta d'aliments.

taula
Reserves
A

i comandes

Aconsegueix un 15% de descompte
als teus restaurants preferits!

Com s'ha de fer?

Truca a l'establiment i demana
la teva reserva amb el codi #1868*
*Aquest codi té una validesa de 7 dies i es correspon amb el número de la revista d'aquesta setmana.
L'acceptació de la reserva i la seva aplicació serà a criteri de cada establiment col·laborador.

Tot a Taula 1868 text + recepta 3 i 4.indd 2
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LA RECEPTA
DE

Ingredients:

41

• 250 g d'espirals de llenties
vermelles Lazzaretti
• 2 kg de tomàquets tipus pera

ESPIRALS DE LLENTIES
VERMELLES AMB SALSA DE
TOMÀQUET

• Formatge parmesà

Espirals de llenties vermelles amb salsa de
tomàquet, un plat que combina l’atractiu de la
pasta amb els beneficis nutricionals dels llegums. La salsa de tomàquet casolana els aporta
un suplement extra de calci i potassi, dos minerals imprescindibles, ja que el segon evita la
pèrdua del primer.

• 1 cullerada de pebre negre molt

• Fulles d’alfàbrega
• 1 cullerada de panela
• 1 raig d’oli d’oliva verge
• 1 cullerada de sal de l'Himàlaia

Elaboració:
1. Renta els tomàquets, pela’ls, talla’ls a
quarts i reserva’ls.
2. En una olla gran col·loca els tomàquets, l’oli,
la sal, la panela i el pebre negre. Barreja tots
els ingredients, tapa i deixa que cogui a foc
molt lent durant 1 hora i mitja o 2.
3. Bull la pasta de llenties vermelles al dente,
en abundant aigua amb sal, passa-la per un
colador i escorre-la.
4. Un cop escorreguda, barreja les espirals
amb la salsa de tomàquet casolana, escampa-hi el formatge parmesà i afegeix-hi unes
quantes fulles d’alfàbrega.

Recepta patrocinada per:

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040
Cal Franc

Ca la Ceci:
Av. del Maresme, 327
Mataró.
935 128 661
"Cuina típica peruana"

632 915 225
"Especialitat en paelles"

Seis Sentidos
Via Europa, 98 , Mataró.
938 065 910
"Cuina internacional
i mediterrània"

Metropolis
C. Llauder, 99, Mataró.
633 789 852
"Braseria i cuina
uruguaiana"

Dalsus
Ronda Mossèn Jacint
Verdaguer, 11 , Mataró.
937 588 833
"Especialitat en tapes"

Ca la Tura
C. Alemanya, 50, Mataró.
665 150 963
"Entrepans, torrades
i tapes variades"

Tot a Taula 1868 text + recepta 3 i 4.indd 3

Port de Mataró, local 4B
(al costat del Hotel Atenea)
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Text: Redacció
Fotos: Arxiu

?

Què
proposen

Els partits responen sobre
Habitatge i Serveis Públics

1|2|3|4

Concentració a Mataró el desembre passat en contra de les llistes d'espera i en defensa de l'atenció primària

A

quest és el tercer d'una sèrie de quatre reportatges que busquen respostes dels partits
polítics candidats a les eleccions municipals
sobre les principals preocupacions dels mataronins.
En la primera edició, vam preguntar qüestions concretes relacionades amb l'urbanisme: els plans per
al Mataró Parc i la zona nord, què proposen per revitalitzar el centre i quines actuacions tenen previstes
pel que fa a la mobilitat. En el segon, vam centrar-nos
en la convivència i la seguretat, preguntant per les
inversions als barris, el model policial i les ocupacions i el tràfic de drogues.

REPORT 10 RESPOSTES 1866.indd 2

Daniel Ferrer

Aquesta vegada, focalitzem el tema en l'habitatge
i els serveis públics, dos grans punts problemàtics a
Mataró. L'emergència habitacional és patent, i és la
principal causa de pobresa a la comarca. Mentre les
famílies en situació de vulnerabilitat no poden fer
front a les despeses de la llar i la imparable pujada
del preu del lloguer, s'estenen per tota la ciutat els
pisos buits. Tampoc estan en millor situació els serveis socials i, en concret, l'hospital i els CAP, en què
la falta de recursos provoca una saturació d'usuaris
i afecta directament un dels drets fonamentals de
les persones.

8/5/19 13:08
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Quines polítiques inclouen per
facilitar l’accés a l’habitatge?

PSC-CP: "Reclamar el 30% d’habitatge

PP: "Augmentar fins a 300 pisos el parc d’ha-

protegit de promocions privades. Rehabilitar
i mantenir habitatges amb programes i subvencions a les comunitats. Comprar habitatge
per ampliar el parc públic de lloguer i cedir
solars a cooperatives per habitatge assequible.
Incentivar el lloguer subvencionant l’IBI amb
microcrèdits i ajuts a la rehabilitació."

bitatge públic de lloguer, garantir el cobrament
i bon estat de l’habitatge als particulars que el
cedeixen per lloguer social, coordinar-nos amb
el Consell Comarcal per fer un parc d’habitatge
comarcal i repartir els pisos de lloguer social
per tot Mataró per evitar la concentració en
determinats barris."

Junts per Mataró: "Cal seguir el Pla
Local d’Habitatge per incrementar de 200 a
més d’un miler els habitatges socials els pròxims 4 anys. Apostem per un urbanisme social,
sostenible, cooperatiu i/o col·laboratiu, pel
projecte europeu “Yes, we rent”, destinarem
recursos al lloguer social i vulnerable i ajuts a
famílies amb problemes socioeconòmics."

Cup: "Invertir 5 M d’euros anuals en habitat-

ERC: "Calen més ajuts per prevenir la pèrdua

Vox: "Una d'elles, la construcció d'habitatge

d'habitatge, captar habitatges buits per al parc
públic (n’hi ha 3.500 a Mataró), construir uns
500 habitatges socials/mandat amb promocions d’habitatge públic, cooperatives o dedicar-hi
el 30% de promocions privades. Adquirir habitatges i no vendre sòl públic."

públic de lloguer i que l'administració no giri
l'esquena a les seves responsabilitats."

Volem Mataró - Alternativa:

En comú podem: "L’habitatge digne

"L’aprofitament del 'passin' patit per l’empresa
d’Iniesta, que ha deixat 1,3 M d’euros a les arques de PUMSA, per a habitatge assequible. I
que els diferents romanents (uns 800.000
euros) intervinguin el mercat respecte de l’habitatge, a més del tanteig i retracte entre, altres
mesures."

ge i aturar el creixement residencial especulatiu.
Necessitem mesures de lloguer social per als
milers de pisos buits. Vetllar perquè els bancs
compleixin la llei 24/2015 contra desnonaments,
implementar la cessió d’un 30% d’habitatge
de protecció en noves promocions i afavorir la
cessió de sòl per a habitatge cooperatiu."

ha de ser un dret. Modificarem l’ordenança
perquè les promocions privades de nova
construcció i rehabilitació destinin el 30%
dels pisos a habitatge assequible i impulsarem un pla de xoc per promocionar habitatges de lloguer social."

Ciutadans: "Ampliar el parc d'habitatge

Primàries: "Primer ens hauríem de qües-

social i gestinar-lo amb rigorositat per evitar
usos indeguts. Incentivar la baixada del lloguer amb un mercat de lloguer més dinàmic
i segur i aconseguir que no hi hagi pisos buits.
Agilitzar els tràmits per construir, rehabilitar
o adaptar construccions per a habitatge."

tionar si un ajuntament tan endeutat (més de
100 M d’euros) pot fer polítiques d’habitatge
social o protegit, i preguntar qui l’hauria d’assumir, els ciutadans (com sovint passa) o bé
els responsables polítics que l’han creat."
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Com millorarien el funcionament dels serveis socials?

PSC-CP: "Reforçarem els serveis per millorar l’atenció a la gent i la rapidesa en la resolució dels casos, amb especial atenció i recursos per a la gent gran i les persones amb
dependència."

PP: "Augmentant el nombre de treballadors

Junts per Mataró: "Reorganitzant

Cup: "Destinant més pressupost municipal

l’àrea d’acció social amb circuits eficients que
minimitzin la burocràcia. Executant els plans
locals aprovats. Dotant de funcionalitat el web
municipal possibilitant gestions telemàtiques.
Garantint el benestar de manera polièdrica i
transversal, especialment amb infants, joves i
persones vulnerables."

i personal a l’àrea de serveis socials. Habilitant
un espai físic d’atenció a les persones més
acollidor i una finestreta única per tramitar
ajuts, subvencions i bonificacions. Prioritzar
l’atenció bàsica a les persones vulnerables,
garantir dret a l’habitatge, a l’alimentació, a
l’educació, la formació i el lleure."

ERC: "Cal reconèixer i donar suport a l’equip

Vox: "Dotar-los de millor transparència, així

d’acció social. Promoure el pla d’inclusió per a
infants i joves, més recursos per a la dependència (Gov.ESP i GenCat) i per a la gent gran (residències), i millorar convenis amb entitats socials fomentant treball en xarxa i fent seguiment
de les persones ateses."

com revisar tots els barems i preceptes pels
quals es regeix fins ara."

Volem Mataró - Alternativa: "La

En comú podem: "Reforçarem els

primera és que Serveis Socials sigui una direcció igual que Ensenyament, augmentar el
personal i fer un estudi per actualitzar i reorganitzar serveis socials, perquè passin de ser
un model assistencial a un model nòrdic."

equips professionals dels serveis socials, que
estan actualment col·lapsats, per atendre
situacions i demandes emergents i garantir
les ràtios adequades en l’atenció a les persones, i incrementarem fins a un 30% el pressupost municipal dedicat a serveis socials."

Ciutadans: "La crisi i la quantitat d'im-

Primàries: "Pensem que s’hauria de can-

migrants han sotmès els serveis socials en
una gran càrrega. Mataró ha de percebre que
aquests serveis són per a persones en situació vulnerable, independentment del seu origen, donant especial cobertura a famílies amb
infants, persones grans i dependents."

viar la manera d’entendre serveis socials: no
hauria de ser només una matèria de funcionaris
i personal contractat, sinó de tota la societat.
Fomentaríem la implicació de tota la ciutadania
amb actitud cívica i proactiva."
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més qualificats per a tasques concretes i establint mecanismes de control perquè a Mataró
no es produeixi un efecte crida que atregui
persones que demanden aquests serveis i que
porten molt poc temps residint a la ciutat o bé
venen directament a demanar-los."

8/5/19 13:08

Els partits responen...

núm. 1868 / del 10 al 16 de maig del 2019

En concret, tenen pensat reforçar els serveis de sanitat per la
saturació d’usuaris que reben?

PSC-CP:

"Sí, reclamarem a la Generalitat
la construcció del nou centre d’atenció primària de Cirera-Molins i l’ampliació del de
Rocafonda i el nou centre d’urgències d’atenció primària a la plaça Serra i Xifra, l’antiga
seu de la Seguretat Social."

PP: "És responsabilitat de la Generalitat i cal

Junts per Mataró: "Les llistes no són

Cup: "Rebutgem els consorcis sanitaris per-

competència municipal, però cal conèixer-les,
ja que hi ha derivacions a altres centres. S’ha
d’aplicar el projecte d’ampliació de l’hospital
al més aviat possible. Cal que es destini a Mataró
el que correspon i més personal, sobretot en
alguna especialitat com anestèsia."

què són un niu de corrupteles, estan endèmicament infrafinançats i pensats per afavorir la
sanitat privada. Volem un servei de sanitat
100% públic i, si cal, estaríem d’acord que l’Ajuntament intervingués en àmbits que avui no
estan coberts, com la salut dental."

ERC: "La Generalitat ha anunciat l’ampliació

Vox: "No ho descartem, és necessari. Però

dels CAP de Rocafonda i Cirera (en marxa els
dos), la construcció d’un nou CUAP al Camí del
Mig (que rebaixarà la pressió sobre urgències
de l’hospital), la remodelació de la tercera planta de l’edifici dels especialistes i el Pla Funcional
del nou hospital de Mataró (que inclouria sociosanitari i consultes externes)."

cal col·laborar i exigir a les altres administracions perquè siguin més les inversions, que
l'hospital funcioni al 100% de la seva operativitat, així com tots els CAP. I tenir servei d'oftalmologia a l’Hospital de Mataró."

Volem Mataró - Alternativa: "Instar

En comú podem: "Negociarem amb
la Generalitat per a l’acceleració de la construcció i/o l’ampliació dels CAP de CireraMolins i Rocafonda. Reclamarem el centre
d’atenció immediata o CUAP, per tal de descongestionar i evitar el col·lapse del servei
d’urgències."

la Generalitat perquè compleixi amb tot el que
s'ha acordat i tregui el pla d’ajust de l’hospital,
que no permet contractacions. Fer l’ampliació
davant l’hospital, crear un CUAP per alliberar
urgències de l’hospital, fer realitat les ampliacions dels CAP i posar personal per a l’atenció
a domicili i psicologia en tots els CAP."

col·laborar amb ella i exigir les necessitats de
Mataró. Irrenunciables són les ampliacions (no
en barracons) dels CAP de Cirera i Rocafonda,
el finançament just de l’hospital, el manteniment del sociosanitari i l’entrada en funcionament del CUAP al Camí del Mig."

Ciutadans: "Incentivarem la inversió pú-

Primàries: "S’hauria de veure quin mar-

blica i privada en el sector, així com la collaboració amb el tercer sector. Comptem amb
persones amb coneixement i experiència en el
sector i confiem que podem engegar aquest
projecte que pot, a més, contribuir a la millora
de la reactivació econòmica de la ciutat."

ge d’actuació té el consistori en sanitat, ja
que no és una matèria exclusiva d’àmbit municipal. Som partidaris de fomentar la prevenció a través d’hàbits saludables, com l’esport, una alimentació equilibrada i una bona
educació emocional."
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Empenta

www.totmataro.cat/empenta

Mataró, una galeria d'art a cel obert
Aquest dissabte se celebrarà la Fira de Dibuix i Pintura, impulsada per la Unió de
Botiguers de Mataró, perquè els artistes exposin i venguin les seves obres pictòriques
originals

Art: Redacció

Tenim davant un cap de setmana
per reivindicar i posar en valor l'art
a la ciutat de Mataró. Per fer-ho, la
Unió de Botiguers de Mataró organitza tres activitats al voltant de l'art.
Els actes començaran dissabte
(de 10 a 21 h), en què la Riera de

TOT EMPENTA 1868.indd 2

Mataró es convertirà, un any més
—i ja és la 24a edició— en una gran
fira dedicada al dibuix i a la pintura,
patrocinada per Pinmat. Durant tota
la jornada, els artistes exposaran i
vendran les seves obres originals,
que ompliran els carrers del centre
i faran de la ciutat una galeria d'art
a l'aire lliure.
També hi haurà, fins al 19 de maig,

la mostra d'art als aparadors de
Mataró, sota el nom "Museu obert".
Però això no és tot. Aquest any, hi
haurà com a novetat els tastets culturals al mercat: "urban sketching" (11 h
a la plaça Gran). Es tracta d'una disciplina de dibuix urbà, molt de moda
arreu del món, que consisteix a dibuixar a mà alçada qualsevol racó d’una
ciutat, en una llibreta de viatge. | Red.
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Emprenedors de la segona edició del programa.

Cedida

Quinze projectes participen en el programa
d'emprenedoria Reimagine Textile
Es tracta d'un programa d’alt rendiment adreçat a emprenedors del sector tèxtil amb
una clara vocació d'innovació amb la incorporació de la tecnologia

de cafè que es converteixen en vestits
TOT MATARÓ
o uniformes creatius.
B8 (90.83x91.13)

Dijous passat va començar la segona
edició del programa d’alt rendiment
que acompanya emprenedors amb
una idea de negoci en el sector tèxtil
i que estiguin oberts a incorporar un
component d'innovació i/o tecnologia
com a avantatge competitiu. Els quinze projectes, seleccionats d'entre 28
propostes, buscaran la creació d'un
model de negoci exitós. El curs consta
de diverses sessions que combinen
'work-shops' impartits per mentors i
testimonis d'emprenedors d'èxit del
sector. Cap al setembre, cinc projectes finalistes accediran a un acompanyament de forma personalitzada en
el llançament del producte al mercat.
Els projectes
Els projectes són molt diferents els
uns dels altres. Hi ha des de llenceria interactiva a sabates de material
reciclat, passant per vestits de núvia
"do it yourself", moda conscient i
sostenible, peces que escalfen o que
protegeixen de la contaminació i sacs

TOT EMPENTA 1868.indd 3

La iniciativa està finançada per la

Unió Europea i forma part del projecte estratègic que aposta per la
indústria tèxtil del Maresme. | Red.

ANUNCI OFICIAL
Servei d’Habitatge
BASES
PARTICULARS
REGULADORES
DE
LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA
REHABILITACIÓ D’EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL A MATARÓ

Ajuntament de Mataró

Emprenedoria: Redacció

Aprovades les bases particulars reguladores de la convocatòria
de subvencions per al foment de la rehabilitació d’habitatges
d’edificis d’ús residencial a Mataró.
El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà l’endemà de la
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
fins el 30 de setembre de 2019.
Les bases i models de sol·licitud es troben a la seu electrònica
de l’Ajuntament de Mataró, a l’Oficina Local d’Habitatge
(carrer de Pablo Iglesias, 63, 1r., de dilluns a divendres,
laborables, de 9h a 14h), o a les Oficines d’Atenció Ciutadana.
Mataró, 18 de setembre de 2018
Regidora d’Habitatge
Elizabet Ruiz
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El projecte treballa amb infants i joves de l'escola d'educació especial l'Arboç a Mataró.

Cedida

El Maresme, al capdavant d'un projecte pioner
per diagnosticar la disfàgia en infants i joves
L'han iniciat de la mà del Consorci Sanitari del Maresme i la Fundació Maresme
Sanitat: Redacció

L'escola d'educació especial l'Arboç de Mataró ha estat l'escollida
per iniciar un projecte pioner a tot
l'Estat, impulsat per un equip multidisciplinari del Consorci Sanitari del
Maresme (CSdM) i de la Fundació
Maresme. L’objectiu d'aquest projecte és diagnosticar i tractar la disfàgia
dels seus alumnes, infants i joves,
amb grans afectacions neurològiques de diferents graus, amb disfuncions tant a la part motriu com
cognitives, sensorials, d’interacció
amb l’entorn, etc.
La disfàgia comporta dificultats
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per empassar-se els aliments, fet
que provoca infeccions respiratòries, pneumònies i malnutrició. Al
centre, que acull infants i joves de
3 a 21 anys, afecta pràcticament un
90% dels alumnes.
El projecte busca millorar tant l’estat nutricional com la salut d’aquests
nois i noies, i ho fa a través d'una intervenció dietètica i educativa. Així,
a més de centrar-se en el diagnòstic
i el tractament de la disfàgia, també
crea una dieta atractiva per als infants
que sigui adequada nutricionalment.
Alberto Martín, infermer investigador predoctoral del CSdM i coordinador del projecte, assegura que

l’objectiu és “canviar la manera com
s’alimenten aquests infants; que l’hora
que ells passen al menjador de l’escola
sigui un moment divertit i, a la vegada, nutricionalment positiu i segur”.
El projecte consta de dues fases.
La primera, ja en marxa, és un estudi
observacional dels alumnes per part
de neuropediatres, logopedes, nutricionistes, dentistes i infermeres,
que avaluen la seva deglució, higiene oral, estat nutricional, capacitat motora i espasticitat. La segona,
consistirà a adaptar la dieta (sòlids
i fluids) i s'oferiran tallers de cuina a
les famílies, recomanacions i vídeoreceptes.| Red.
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El projecte europeu BlueAct
aterra a Mataró

Pirmer dia de trobada.

Primer 'afterwork' de
la FAGEM a la Casa
Coll i Regàs

Cedida

Façana de la Casa Coll i Regàs.

Arxiu

La trobada transnacional va començar dimecres i acabarà
avui divendres

Enriquiment laboral en un
lloc idíl·lic

El projecte europeu BlueAct busca
l'intercanvi i la transferència de coneixement relacionat amb l’economia
blava. Aquest concepte té com a objectiu promoure filosofies i mesures
pràctiques per al creixement econòmic associades a l’economia marina
i marítima.
Emmarcat en el programa Urbact
de la Unió Europea, el projecte
BlueAct està liderat pel Pireu, ciutat
grega que va generar un ecosistema
emprenedor d’èxit d’economia blava que ara es vol replicar a les altres

El pròxim 10 de maig, de 18 a 20 h,
la FAGEM organitza el seu primer
'afterwork' a la Casa Coll i Regàs, la
joia modernista creada per l'arquitecte català Josep Puig i Cadafalch.
La tarda començarà amb una visita
a la casa, i després serà el moment
de compartir experiències laborals
per enriquir-se comunitàriament.
L'activitat és gratuïta i per participar-hi cal inscriure's a través de la
web de la FAGEM o enviant un correu
electrònic, amb el teu nom i cognoms,
a comunicacio@fagem.org. | Red.

cinc ciutats europees participants:
Ostend (Bèlgica), Galati (Romania),
Burgas (Bulgària), Salermo (Itàlia),
Matosinhos (Portugal) i Mataró. En
els pròxims dos anys, aquestes ciutats
convocaran uns premis d’emprenedoria per fomentar l’economia blava.
"Mar en valor”
La participació de Mataró té com a
objectiu buscar noves oportunitats a
través de la potenciació de l’economia
blava i la promoció de la ciutat internacionalment. | Red.

S'obren places:
NOU CURS
VIGILANT DE SEGURETAT

S'obren places:
NOU CURS
CONTROLADOR D’ACCÉS

El proper 20/05/19
Horari de 15.30 a 20.30h

El proper 22/05/19
Horari de 09.30 a 14.30h

100€ reserva plaça

50€ reserva plaça

+

+

359€

MATRICULA GRATUÏTA

BORSA DE TREBALL REAL

219€

PAGA CÒMODAMENT

PRIMERA ACADÈMIA AMB APLICACIÓ MÒBIL PER REALITZAR TESTS ONLINE AUTOCORREGIBLES

TOT EMPENTA 1868.indd 5

Centre de formació habilitat pel Departament d’Interior

Sant Antoni, 79
cantonada avda. Maresme
930 133 771
academy@wakeful.es
wakefulacademy.es
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
SE VENDE AUDI A4 full equip.
Año 2003. Tel. 601.320.320
COMPRAMOS libros, juguetes,
comics, cromos, antigüedades,
plumas, puros, objetos religiosos,
restos pisos y casas. Pago al
momento. José Miguel. 679.736.491.
SE VENDE LICENCIA de taxi
de Mataró, por jubilación. Mas
información. Tlf. 679.945.213
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
VENDO PISO CTRA. CIRERA.
110m2. Todo reformado. Tercero sin
ascensor. 185.000€. 3 habitaciones.
661.849.297
VENC PLAÇA PÀRQUING carrer
hospital 14.000€. Telf. 666.210.874
TRASPASSOS-LLOGUERS
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina.
Zona privilegiada. 639.703.037
RESTAURANTE CÉNTRICO.
ARGENTONA. Se traspasa. En pleno
funcionamiento. 657.163.801
ALQUILO HABITACIÓN A chica.
637.433.374
TRASPASO PELUQUERÍA PLENO
rendimiento. Parc Central.
628.773.550
TRASPASO TIENDA COMESTIBLES.
682.500.883
TREBALL
BUSCO TRABAJO: LAVAPLATOS,
limpieza, camarera. 603.526.168

EL TOT 1868.indd 6

TREBALL
SE NECESITA LABORANTINA,
edad 18-22 años, para pesar bases
de fragancias para perfumería y
aromas. Enviar currículum vitae y
foto a: jnonell@e-fleurarome.com
Formación a cargo de la empresa.
Laboratorio en Vilassar de Mar
(Barcelona) Incorporación inmediata.
EMPRESA TEXTIL PRECISA
repuntador/a. Interesados/as llamar
al 646.628.278
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
AUXILIAR GERIATRÍA CUIDA
gent gran, nens. Referencies.
722.200.863
BUSCO TRABAJO CUIDANDO
mayores, limpiando. 632.604.247
CHICA BUSCA TRABAJO
Limpieza, cuidado abuelos, tardes.
639.076.838
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
627.123.946
SEÑORA BUSCA TRABAJO, cuidado
personas mayores, niños o limpieza.
615.212.306
NOI EDUCADOR INFANTIL, s’ofereix
per cangurar, acompanyar o
recollir de l’escola. Experiència i
referèncias. 605.645.386
PROFESSIONALS
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

8/5/19 17:34

mics

PER INSERIR ANUNCIS: www.totmataro.cat/economics
E L TOT M ATA R Ó : O fi c i n es.
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

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

PROFESSIONALS
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa.
Havaneres, cançó marinera. Festes
majors, festes de carrer, festes
privades, casaments, aniversaris,
etc. Informació sense compromís
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
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
M U D A N Z A S , M O N TA J E ,
desmontaje de muebles. 20€/
hora. 698.645.233 /610.627.821
WhatsApp
DECOPINT. PINTAMOS PISOS
2/3 habitaciones 450€. Material
incluido. Primeras marcas. Limpio,
rápido, profesional. 688.342.547
Sr. Díaz.

AIRE CONDICIONAT
CALEFACCIÓ

40

BOMBA DE CALOR
PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

OFERTES
DE TEMPORADA
FINANÇAMENT EN 12 MESOS SENSE INTERESSOS

INVERTER
SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

Camí Ral, 572· Mataró· Tel. 937 574 943· info@maresmesertec.com · www.maresmesertec.com
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Econòmics
PROFESSIONALS
PINTURA, PARQUET. Presupuestos
sin compromiso. 692.121.053
PALETA 697.685.580
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
PINTOR Experiencia y Seriedad.
Conozca nuestros trabajos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel.
672.802.951
CONTACTES
JAVI 70 AÑOS, buena posición.
Pasivo, deseo chico activo.
Máximo 48 años. Atlético, moreno.
682.462.579
ANDREA. 100 PECHO natural.
661.168.063
MATARÓ. URGE encargada para casa
relax, turno a elegir, 697.555.945
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar
de encuentro.24h 689.843.590.
Piso privado
MADURITA MASAJES ERÓTICOS,
Mataró. 650.394.216

EL TOT 1868.indd 8
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'Speed dating' entre
empreses i persones
a l'atur

Dia d'entrevistes.

Cedida

El SOM posa en contacte
empreses i aspirants
Onze empreses del sector de l’hostaleria i la restauració i més de setanta persones que aspiren a més de
25 llocs de treball han participat a la
sessió “Som talent”, celebrada dimecres passat al Cafè de Mar.
Dues sessions de 'speed dating',
una mena d'entrevistes ràpides d’entre 3 i 5 minuts en què els aspirants
presenten la seva candidatura, van
posar en contacte empreses i persones usuàries que busquen feina.

Durant 2 hores
es van fer unes
200 entrevistes
L'activitat, organitzada pel Servei
d’Ocupació de Mataró (SOM), té per
objectiu facilitar el contacte entre
els professionals que busquen feina
i les empreses del sector que tenen
o poden tenir vacants a la zona de
Mataró i Maresme, en els perfils de
cambrers, cuiners i auxiliars de cuina,
motoristes repartidors, recepcionistes d’hotel amb idiomes, pastissers i
dependents de pastisseria i monitors
de menjador amb anglès. L'objectiu
final del SOM és "posar en contacte
d’una manera molt directa el talent
que hi ha al territori amb les empreses i organitzacions". | Red.
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D'esquerra a dreta: Núria Masferrer, Charo Eslava, Anna García, Marga Riera, Lea Cornellana i Pili Zarza.

Daniel Ferrer

Sempre en peu contra la violència masclista
Creada el 2014, Teixit de Dones és una taula d'entitats, col·lectius i individus que dona
visibilitat a les problemàtiques de les dones i propicia l'acció i la reflexió
Societat: Berta Seijo

Lea Cornellana és una de les dones que cada dia 25 de mes es planta
davant les portes de l’Ajuntament
de Mataró per denunciar la violència masclista i donar visibilitat a les
víctimes. Ho fa acompanyada dels
membres de Teixit de Dones i de
representants d’altres entitats que
també aporten el seu òbol a la causa
en aquesta concentració que porta
per títol “Ens volem vives”.

"Ja fa tres anys que organitzem aquestes manifestacions, on aprofitem
per recordar tots els feminicidis que
hi ha hagut durant l’any", explica
Cornellana.
Segons el balanç de la Delegació
del Govern per a la Violència de
Gènere, actualitzat per darrera vegada el 25 d’abril, des que va començar l'any un total de 18 dones
han estat assassinades a tot Espanya,
dues d’elles a Catalunya. Tot i les
multitudinàries concentracions del

26M

25 de novembre i del 8 de març dels
darrers dos anys, aquesta plaga segueix present a la nostra societat.
"El moviment del 'Me Too' ha fet
palès que la nostra lluita ja no té
marxa enrere i que implica tots els
sectors", afirma l’entrevistada. Per
a ella, "encara que no ens matin a
nosaltres o que a nivell individual no ens sentim ofegades, dones i
també homes hem de seguir sortint
al carrer per canviar el to masclista
que predomina a la nostra societat".

La demanda per a les municipals:
un Casal de la Dona i més recursos

S'acosten els comicis municipals del 26 de maig i Teixit de Dones vol
fer arribar als partits polítics la seva proposta. Tal com explica Lea
Cornellana, les representants de l'entitat defensen la creació d'un Casal
de la Dona, "un espai que ens identifiqui, on totes les organitzacions
poguéssim trobar-nos i seure, i en el qual les dones es puguin sentir
còmodes per explicar el que senten".
A més a més, la portaveu de l'associació demana al consistori més
ajudes per al Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD) de
Mataró: "S'hi està fent una molt bona tasca, però és imprescindible que
es contracti més personal preparat i format per poder atendre tots
els casos de manera ràpida i efectiva". D'altra banda, una de les altres
demandes de Cornellana en nom de l'entitat és l'accés a l'habitatge per
part de les víctimes de violència masclista. "Les dones que pateixen un
atac haurien de poder comptar amb un pis on refugiar-se", defensa.

Tot Ciutat Teixit de dones+Protocol 1868.indd 2
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Els locals nocturns
de Mataró, contra la
violència sexual

Cartell de la iniciativa.

Cedida

El municipi és un dels
interessats a implementar
el protocol del Govern

Una de les concentracions organitzades per Teixit de Dones.

Hem de sortir al carrer per
canviar el to masclista que
predomina a la societat
Tornem enrere?
Cornellana és una de les fundadores de Teixit de Dones, entitat que
va néixer el 2014. "Soc de les més
grans del grup, i gràcies a la nostra activitat m’estic retrobant amb
aquella lluita contra la violència de
gènere i a favor de l’emancipació de
la dona que va quedar arraconada
durant l’etapa franquista", confessa.
De fet, tot i que va estar organitzada en grups clandestins per derrotar la dictadura, Cornellana explica
que en aquella època els drets de la
dona eren un tema secundari, fins i
tot per a republicans i anarquistes.
El seu consell per fer front a l’aparició de partits d’extrema dreta com
Vox és clar i concís: "No hem de

Tot Ciutat Teixit de dones+Protocol 1868.indd 3
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donar-los més importància de la
que tenen; només volen aconseguir
la seva cadira i no saben com fer-ho".
Mentrestant, les entitats feministes
com Teixit de Dones estenen la seva
lluita i reclamen més recursos.
El rol de l’Administració es
queda curt
"Quan una dona denuncia un cas de
violència masclista, l’Administració
li ha de donar suport de totes les maneres possibles", declara Cornellana.
Precisament ella coneix de prop la
realitat de les víctimes i reclama més
ajudes a tots els nivells: per a les
víctimes però també per a impulsar
la formació dels més joves. "Hi ha
molts menors que són testimonis
d’agressions a casa i és per aquest
motiu que és imprescindible que
aquesta violència que pateixen i no
saben expressar es pugui detectar a
les escoles bressol", explica. | B.S.

Una vintena de locals d'oci i una
cinquantena d'ajuntaments catalans
ja s'han interessat pel nou "Protocol
de seguretat contra les violències
sexuals" que ha elaborat el Govern.
Mataró és un dels municipis que ha
deixat clara la seva aposta per formar els cossos de seguretat públics i
privats, el personal dels establiments
d'oci i els treballadors municipals,
perquè siguin capaços d'identificar els comportaments inadequats.

El Protocol també
inclou mesures durant
les festes majors
Punts liles

El document i la seva implantació és el resultat de mesos de treball
entre l'executiu català, els agents policials, diversos col·lectius i entitats
del sector en defensa de les víctimes
de violències masclistes, així com
agents de l'àmbit privat. El Protocol
també preveu que es treballi en els
punts liles de les festes majors per
garantir que "quan algú se senti violentat o acusat sexualment pugui fer
la denúncia pertinent". | Red./ACN
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

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

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

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

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

EN NUESTRAS TIENDAS
GRES EXTERIOR
KENYA
40 X 20

GRES EXTERIOR
GRECOGRES
31X31

Peldaño también
disponible en stock

8,50

Disponemos de
todo tipo de piezas
especiales en stock

por sólo

2P GRESS ARGENTONA 1868.indd 2

€/m2

7,90

por sólo

€/m2

OFERTA VÁLIDA HASTA 31/05, O FINAL DE EXISTENCIAS

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

OFERTA EXCLUSIVA

7/5/19 9:02

OFERTA!

TIERRA

AZULEJO
1ª CALIDAD
Aplacado piedra
GRAFITO

6,50
Modelo DENIA

€/m2

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

Por sólo

NOVEDAD!
PORCELÁNICO

OFERTA VÁLIDA HASTA 31/05, O FINAL DE EXISTENCIAS

60x60cm

1a calidad
Rectificado
Acabado cementoso

10,60

GREY

Modelo DAKOTA

CREMA

Por sólo
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€/m2

LIGHT
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Eric Altimis

Cultura

www.totmataro.cat/cultura

“Com el públic de casa, no n'hi ha cap”
Després de girar per Europa i els Estats Units, el punk rock de Crim arriba aquesta nit
a la Sala Clap, a partir de les 21 hores
Música: Berta Seijo

Aquesta banda tarragonina de
punk en català no promet un directe espectacular. Tampoc cap
performance preparada al detall.
“Som un grup de quatre persones
que gaudeixen damunt l’escenari i
que són honestes amb el que fan”,
afirma Adrià Bertran, cantant i primera guitarra de Crim.
El grup tocarà per primera vegada a la Sala Clap aquesta nit, amb
l’objectiu de donar a conèixer el seu
darrer treball. Per ara ja han girat pels
Estats Units i per diverses ciutats europees, “una experiència arriscada
que ha valgut la pena”.
Quina és la gènesi de Crim?
Vam començar el 2011 com qualsevol
banda. El punk rock ha estat un estil
que sempre ens ha atret i per això
vam tirar per aquí, era inevitable.

Tot Cultura CRIM.indd 2

En quins grups us heu
inspirat?
En molts. Si en dic tres o quatre em
quedo curt. El que sí que és cert és
que cap de les nostres referències
era una banda de punk en català;
sabíem que existien però no hi vam
parar gaire atenció.
Com us vau donar a conèixer de manera internacional?
Picant pedra. El camí fins aquí ha
estat difícil, tot ha suposat un esforç i hem hagut de prescindir de
les comoditats d’estar prop de casa
i de la confiança que et dona conèixer l’escena i el públic locals. És un
risc, però ha valgut la pena. Fins ara
destacaria la nostra gira per Europa
com a teloners de The Addicts. Ens ho
hem passat superbé i poder acompanyar-los ens ha obert moltes portes.
Quin públic és més agraït?

Com el de casa, cap, això està clar.
Per exemple, quan vam estrenar el
nostre últim treball, 'Pare nostre que
estàs a l'infern', a Barcelona va venir molta gent i la resposta va ser
espectacular.
Com veieu l’escena actual
de punk en català?
Hem crescut amb un dèficit de bandes que és inherent al mateix punk.
Si fos massiu, potser no tindríem una
banda d’aquest estil.
Sempre hi ha una connotació de crítica social darrere les
vostres lletres?
El punk no és només música; és una
actitud que implica ser irreverent i
que ha de venir acompanyada d’un
missatge que tingui substància. El
dia que no tinguem res a denunciar,
suposo que el punk deixarà de ser
punk. Al final tot és política.| B.S.
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L'obra va crear expectació i va esgotar localitats uns dies abans de la funció.

Teatre Goya

Calaix ple, escenari banal
La comèdia ‘Escape Room’, dirigida per Hèctor Claramunt i Joel Joan,
tanca la temporada del Teatre Monumental
Teatre: Comas Soler

El punt final de la programació del
Teatre Monumental d’aquest semestre va arribar el primer dia de maig
amb ‘Escape Room’, una obra escrita
i dirigida per Hèctor Claramunt i Joel
Joan, en què aquest darrer també
actua, al costat d’Àgata Roca, Oriol
Vila i Paula Vives.
Si es tractava d’omplir i fer calaix
a taquilla, s’ha de dir que l’èxit no
podia ser més aclaparador, perquè
ni a la platea ni a l’amfiteatre no hi
cabia ni una punta d’agulla més. En
canvi, es pot fer una valoració ben
diferent del que es va veure dalt de
l’escenari.
Seqüela
Segons el programa de mà, l’espectacle s’origina arran de l’acabament
de la sèrie anomenada ‘El crac’ que
TV3 va emetre del 2014 al 2017 i
que també dirigien conjuntament
Claramunt i Joan. És quan tots dos
senten la necessitat d’empescar-se
una comedieta amb ganxo que es
vengui bé.
Llavors se’ls acut aprofitar com a
esquer un "escape room", el joc de
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moda que consisteix a tancar un grup
de persones en una habitació per
veure si aconsegueixen escapar-se’n
a força de desxifrar missatges i trobar
pistes per fer-ho. En certa mesura,
doncs, aquest ‘Escape Room’ ve a ser
una seqüela d’aquell fulletó televisiu
d’exaltació de l’autoparòdia.
Estrenat al teatre Goya de
Barcelona el novembre de l’any passat, el muntatge s’articula al voltant
del personatge de l’Edu, que ha pescat nòvia i que per presentar-la a un
matrimoni amic els ha proposat de
compartir una sessió del joc en voga.
Així, en l’hora i escaig que dura
la funció, les trifulgues dels quatre
engabiats van encadenant un gag
darrere l’altre a còpia de combinar
tots els estereotips i tòpics possibles,
des dels embolics de parella fins a
les trivialitats de la política catalana
del moment, per no estalviar-se la
prèdica 'indepe'. I avall que fa baixada. La interpretació va a remolc
del paper preponderant que hi juga
la criatura escènica hiperventilada
que en Joel Joan s’ha creat, de manera que tothom sobreactua amb
un recital de xisclets i gesticulacions inflades.

La interpretació va a
remolc de la criatura
escènica hiperventilada que en Joel Joan
s’ha creat
Comas Soler

Prescindible
Però més enllà del traç gruixut que
adopta tota la comèdia, es dona la
circumstància que l’ambientació del
joc representat a ‘Escape Room’ se
situa en una estança lúgubre que
figura la sala d’operacions de Josef
Mengele, el metge del camp d’extermini d’Auschwitz. Aquesta localització, gratuïta des del punt de vista
argumental i èticament injustificable,
ha suscitat crítiques de reprovació
pel que significa de banalització de
la ignomínia del genocidi nazi.
En resum, si bé és cert que amb
‘Escape Room’ no es pot ponderar
la globalitat de la temporada del
Monumental que ara s’acaba, tampoc s’ha de deixar de dir que aquest
espectacle és perfectament prescindible en la programació d’un teatre
públic. | C.S.
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Actuació dels blaus a les Fires de la Santa Creu de Figueres.

Núria Navarra/Capgrossos

Els Capgrossos estrenen els dos castells
de 8 a Figueres
Els mataronins fan la seva millor actuació a la capital de l'Empordà, cita clàssica d'inici
de maig a les Fires de la Santa Creu de Figueres
Castells: Redacció

Els Capgrossos de Mataró van ser
diumenge a Figueres en una cita
clàssica del seu calendari d'inici de
temporada. Si fins al maig la temporada ha estat de rodatge amb els
castells de 7, els blaus van fer dues
estrenes consecutives en les dues
primeres rondes de la diada de la
Santa Creu i van estrenar-se amb
els castells de 8: primer amb el 4 i
pocs minuts després amb el 3. La
torre de 7, que ja havien dut a plaça
fa un mes, va completar la que és la
primera "clàssica de 8" d'aquest any
i que representa la millor actuació
que els blaus han fet mai a Figueres.

Els Capgrossos
van signar la seva
millor actuació a la
cita de Figueres

La colla de la camisa blava tenia
ganes de portar a plaça els resultats
de les darreres setmanes a assaig
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i no els podria haver anat millor.
Amb valentia, la tècnica d'Oriol
Feliu va optar primer pel 4 i posteriorment pel 3 de 8, en tots dos
casos, castells amb alineacions que
incorporaven a tots els nivells canvis substancials respecte de l'any
anterior. Tant el 4 com el 3 van
presentar unes maneres més que
bones per ser estrenes.
La torre de 7 tampoc va presentar
cap problema. L'actuació es va tancar amb un "vano de 5" i va comptar amb la incòmoda presència de
ratxes de tramuntana empordanesa
com a condicionant.
La clàssica arriba per quedar-se
Els tres castells que formen la clàssica de 8 han de fonamentar el maig
dels Capgrossos, que enllaçaran dos
diumenges més amb diada amb
sortides també clàssiques del seu
calendari: primer aquest diumenge
a Sants i el dia 19 a Gràcia.
La colla segueix augmentant les
revolucions de la seva feina a assaig i encararà, després del tríptic
de diades de maig, la preparació de

la diada d'Aniversari, el 2 de juny,
primera gran cita del calendari mataroní. | Red.

El 4 de 8 dels blaus

Núria Navarra/Capgrossos
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Òrfic: un nou espai per a l'art
a la ciutat de Mataró

Interior de la Destil·leria de Mataró.

ensenyar les qualitats del so pel que
fa a freqüència, vibració i ressonància,
i servir de guia cap a les pràctiques
existents d'art contemporani. En el
segon, podreu aprendre tècniques escripturals i de lectura com ara el vers
lliure, cal·ligrames, lletrismes o cadàvers exquisits, entre altres pràctiques.

Arxiu

L'espai està situat a l'interior de la Destil·leria
Òrfic és un espai de creació i
educació artística que té la finalitat de generar noves pràctiques
i un pensament crític al voltant de
les arts contemporànies, a càrrec
de l'artista Pia Sommer. Una oficina de projectes, una sala de classes,
un lloc de recerca i un laboratori
d'experimentació.
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Els tallers
Aquest mes de maig, obre les portes
amb dos tallers per a joves i adults:
el 18 de maig comencen el Taller de
Paissatge Sonor (d'11 a 13 h) i el Taller
d'Escriptura de Poesia i Experimentació
(de 17.30 a 19 h). El primer és una invitació a submergir-se en un laboratori
de so i fomentar una escolta activa,

Compartir l'art
L'espai també vol convidar els artistes de Mataró i rodalia a realitzar
propostes de tallers, cursos, presentacions o altres activitats, amb la idea
de lliurar a la comunitat educació
artística de qualitat. Els seus eixos
de treball són el so, la plàstica, l'escriptura i els nous mitjans. També hi
ha oberta una plaça per compartir
l'oficina òrfica i està disponible per
rebre propostes.| Red.

Més informació
Camí Ral, 282 (Destil·leria)
facebook.com/orficoffice
orficoffice@gmail.com
WhatsApp: 658 805 720
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PARAULA INVERTIDA: 35€*
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concurs del
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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:
MARC COSTA FORNAGUERA
Paraula invertida:
NOUS

Adreça web del banner invertit:
https://www.glassdrive.es/glassdrive-mataro

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.
* El premi caduca als 30 dies
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www.totmataro.cat/horoscop
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Previsions astrològiques per
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada
per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

Amb el Sol, Mercuri i Urà transitant pel

El bon aspecte de Venus al sector

ció d'ingressos.

Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig):
Disposes de bones eines per assolir
els reptes que et proposis, sobretot
els materials. La paciència habitualment, ve acompanyada d'una percepció més profunda de les coses.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Mart, transitant pel teu sector XII, i

El Sol, en trànsit per la teva Casa X,

Tant si vols, com si no, sembla que

amb oposició a Júpiter que passa per

i ben recolzat per Saturn i Plutó, pot

les circumstàncies et porten a dei-

la teva Casa VI, pot fer que sentis que

impulsar una etapa de creixement

xar enrere alguns patrons obsolets

has de millorar el descans i alguns

professional i de millor definició dels

i a adquirir-ne de nous, per millorar

hàbits de salut.

objectius.

la teva filosofia de vida.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

El trànsit de Venus pel teu sector

Hi ha alguna cosa que no has aca-

Pots sentir que vius una situació

VII, brinda l'oportunitat de conèixer

bat de comprendre i et pots trobar

que ja creies superada, amb aquest

persones que poden aportar punts

donant-li massa voltes. No sempre

Júpiter retrògrad. Si bé, és cert que

de vista diferents, alliberadors i en-

podem entendre el que ha passat,

et poden posar a prova, agafa-ho

riquidors, a la teva vida.

sobretot si no depèn de nosaltres.

com una nova oportunitat.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Mart, transitant pel sector de la sa-

Urà, el regent del teu signe, ha tingut

Júpiter transitant per la teva Casa X,

lut, demana que posis atenció en els

contacte amb Mercuri i això pot haver

i en estat de retrogradació, inclina a

hàbits i en com gestiones el teu dia a

propiciat que expressis les teves ide-

revalorar algun projecte o a esperar

dia. Potser cal una millora i renovació,

es sense por. Dies amb més viatges i

alguna resolució de tipus legal, vin-

en aquest sentit.

desplaçaments.

culada al sector.

sector de l'economia, sents que has
de reorganitzar les finances. Gestions
administratives, vinculades a l'obten-

XI, amb Mart, pot fer que sentis una
especial atracció per una persona del
teu cercle d'amistats. Mart t'impulsa
a tenir la iniciativa.

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

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

670 053 959

HORÒSCOP 1868 ok.indd 1

8/5/19 16:07

Cultura

Un dels espectacles dels Tallers de l'Aula de Teatre.

Cedida

S'inicia una temporada d'espectacles molt jove
Alumnes de múltiples centres de la ciutat pugen als escenaris per protagonitzar
sis actes diferents entre aquest mes i el vinent
Arts escèniques: Neus Masnou

Entre els mesos de maig i juny
més de 3.000 alumnes de primària i
secundària de la ciutat participaran
en sis projectes diferents relacionats
amb el món de les arts escèniques
i la música.
El primer projecte que arribarà al
Teatre Monumental és “Musiquetes,
canten els més xics”. Es tracta d’un
espectacle de cant que busca introduir els alumnes de 18 escoles
de primària en el món de la música a través de cançons populars.
La d’aquest any és la 10a edició del
projecte, que ha volgut evolucionar
creant un projecte en paral·lel: La
Clika del Rusc.
Una Cantània en clau d'art
Un dels primers actes, i dels que
més trajectòria té a les escoles de
Mataró, és la Cantània. Presentada
a Mataró des del 2004, Cantània és
un projecte tant musical com educatiu creat per l’Auditori de Barcelona.
La cantada la treballen durant tot
l’any els alumnes de 5è de primària
de 26 escoles diferents de Mataró i
Argentona.
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Els propers 17, 18 i 19 de maig els estudiants donaran vida a la Cantània
junt amb els músics i el director
del cor de l’Auditori de Barcelona.
L’edició del 2019 s’endinsa en l’univers de Joan Brossa amb l’espectacle
“A de Brossa”, en el context del centenari de l’artista català.
Més música i més dansa
Altres actes destacats són les mostres de Tallers de l’Aula de Teatre,
en els quals els alumnes de l’Aula
de Teatre mostren el resultat de la
feina feta durant el curs. També es
farà al mes de maig el Tots Dansen.
En aquest projecte els alumnes de
diferents instituts presenten la 7a
edició d’un espectacle de dansa, coreografiats per Joao Lima, anomenat
enguany “Vibrar el temps”.
També arriba La Mostra de Teatre
als Instituts, seguint la Mostra de
Teatre a les Escoles del passat mes
d’abril. Una vuitantena d’alumnes
de cinc instituts diferents (amb la
incorporació aquest any del CEE
Les Aigües) exposaran el 31 de maig
davant el públic un espectacle relacionat amb la tecnologia, a partir de
les experiències dels joves. | N. M.

ELS ACTES
# MUSIQUETES
"Allà a Mataró hi havia un tramvia":
Divendres 10 maig / 11.30 h i 17.30 h /
Teatre Monumental.

# LA CLIKA DEL RUSC
11 i 12 de maig / 12 h i 18 h / Teatre
Monumental.

# CANTÀNIA
"A de Brossa": 17, 18 i 19 de maig / A
diferents horaris entre les 12 h i les
20 h / Teatre Monumental.

# TALLERS AULA DE TEATRE
Diferents espectacles entre el 19
de maig i el 21 de juny / Teatre
Monumental i Can Gassol.

# TOTS DANSEN
"Vibrar el temps": 23, 24 i 25 de
maig / 20 h / Teatre Monumental.

# MOSTRA DE TEATRE ALS
INSTITUTS
31 de maig / 19 h / Teatre Monumental.
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La formació del 4 de maig.

Cedida

Primer taller d'iniciació a la direcció coral
El Cor Ciutat de Mataró i el MEM van organitzar el passat dissabte 4 de maig una
formació a càrrec de Jordi Lluch i Arenas
Música: Redacció

El Moviment Educatiu del Maresme
(MEM) va organitzar el dissabte 4 de
maig, juntament amb el Cor Ciutat
de Mataró, una formació d'iniciació a
la direcció coral, a càrrec del mestre
Jordi Lluch i Arenas.
Trobada i concert
La jornada, que va comptar amb el
Cor Ciutat de Mataró com a cor pilot,
va ser "un èxit", segons afirmen els
organitzadors, i va aplegar un total
de 14 alumnes que van treballar les
eines fonamentals per a la direcció coral: el gest, la pulsació, l'oïda
i la correcció del resultat. A més a
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més, els assistents també van rebre
nocions de tècnica vocal i posició
corporal, i van poder gaudir d'un
concert dirigit pels alumnes actius
a l’església de Sant Josep.
Buscant talents
El Cor Ciutat de Mataró ja busca
talents per a les seves tres plantilles
de cantants. La formació, fundada el
2009 pel seu director actual, Jordi
Lluch, ha convocat audicions que
es duran a terme el dimecres 15 de
maig (inscripcions abans del dia 12,
a www.corciutatmataro.org).
El perfil de cantaires sol·licitats per
a la plantilla amateur són persones
que ja tinguin experiència en cors i

Dimecres 15 de maig
hi haurà audicions
grups vocals i formació musical, amb
disponibilitat per a tots els projectes
del cor (assajos i concerts) i ganes
de seguir formant-se dins el grup. Els
escollits podran cantar amb professionals i participar en cicles de concerts al Maresme i Catalunya. | Red.
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El Festival Sense Portes 2019 ja té data
Després de posposar-lo amb motiu dels comicis, el certamen d'arts de carrer
se celebrarà els dies 8 i 9 de juny a diversos indrets de la vila

Cultura: Redacció

El Festival Sense Portes ja té data.
Després de posposar-lo amb motiu
de les eleccions generals i municipals del 28 d'abril i el 26 de maig, els
organitzadors han confirmat que,
finalment, el certamen es farà els
dies 8 i 9 de juny a diversos indrets
d'Argentona.
Es tracta de la setena edició del
festival d'arts al carrer, però la primera en què l'Ajuntament n'assumeix l'organització, arran del seu
acord amb el Col·lectiu Sense Portes.
I és que, després del gran creixement i projecció que ha aconseguit

l'esdeveniment, l'entitat local va considerar que "no en podia continuar
assumint en solitari la gestió i complexitat organitzativa". D'aquesta
manera es garanteix la continuïtat i
sostenibilitat del projecte, que es va
celebrar per primera vegada el 2007.
Com cada any, la convocatòria de
participació ha donat prioritat a espectacles d'arts escèniques pensats
i creats per ser interpretats al carrer
o en llocs extraordinaris. El festival,
d'altra banda, també ha volgut donar
més protagonisme als espectacles
que tenen "un compromís amb la
realitat humana, social i política que
ens envolta". | Red.

El cartell de la
setena edició
L’organització ha presentat públicament la imatge oficial d’aquesta setena edició, amb el forat d’un pany
i les cares de personatges anònims
del carrer com a protagonistes.
“És un homenatge al món que ens
agradaria veure per un forat, quan
les persones es desinhibeixen i poden mostrar tot el seu potencial i
exhibir-se com qui realment són
o, potser, com els agradaria ser”,
afirmen. La creació porta el segell
de l’estudi Clou Disseny Gràfic.

Paper decisiu de l'audiència
El públic escollirà amb el seu vot el millor espectacle del
festival, que rebrà el Premi Pom d’Or.
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Dos detinguts per delictes
contra la salut pública i lesions

Argentona se suma al
Dia Internacional dels
Museus

Agents de la Policia Local.

Museu del Càntir.

Arxiu

Arxiu

La Policia Local va intervenir després d'una baralla que
podria estar vinculada amb un assumpte de drogues

La cita serà del 17 al 19 de
maig al Museu del Càntir

Dimarts 30 d'abril, la Policia Local
d'Argentona va detenir dues persones per delictes contra la salut pública i lesions, després d'una baralla
que podria estar relacionada amb
un assumpte de drogues. A les 19
hores, els agents van rebre diversos avisos en què s'alertava d'un

El Museu del Càntir d'Argentona
se suma al Dia Internacional dels
Museus amb un seguit d'activitats
programades per al cap de setmana del 17 al 19 de maig. Durant els
tres dies, s'oferiran jornades de
portes obertes per visitar l'exposició permanent i la mostra temàtica 'Transversalitats' en ceràmica
contemporània.

altercat entre diverses persones al
carrer Sant Sebastià de Baix. Una
vegada al lloc dels fets, van procedir
a la identificació i a la posterior detenció de dues de les persones que
hi havia presents. Els agents, a més
a més, van decomissar una pistola
simulada. | Red.

Més canvis als col·legis
electorals per a les municipals

19 de maig
Vermut poètic amb
textos i autors nascuts
al Maresme

Votacions a La Sala el 28 d'abril.

Arxiu

El consistori proposa instal·lar les meses electorals de
La Sala a l'escenari
La reordenació dels col·legis electorals per als comicis generals va
donar com a resultat l'habilitació
de dos espais nous: La Sala i l'Escola
Argentona. Ara, amb les eleccions
municipals a tocar, el consistori proposa instal·lar les meses electorals de
La Sala a l'escenari i no just darrere
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el teló. Segons l'alcalde d'Argentona,
Eudald Calvo, aquest emplaçament
és "fosc, estret i gens còmode" i advoca per "retirar les butaques, si cal,
per ocupar un espai més ample i lluminós". Quant a l'Escola d'Argentona,
el balanç és positiu, especialment
per la facilitat d'aparcament. | Red.

Entre les activitats previstes, dissabte 18 de maig hi haurà un concert amb la participació de la Coral
Llaç d'Amistat. La formació musical
farà una actuació per les diferents
sales del museu. Per la seva banda,
diumenge 19 s'organitzarà un recital poètic amb vermut inclòs. Els
textos seran tots escrits per autors
del Maresme (com Josep Monclús,
Joan Busqué, Jordi Cornudella, Josep
Lladó o Lina Casanovas) i els llegiran Oriol Marfà, Oriol Bassa, Joan
Ramon, Esperança Castán, Emilia
Illamola i Cristina Villa. | Red.
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Primers artistes confirmats del Poesia i +
La 14a edició del certamen tindrà lloc del 4 al 14 de juliol a Mataró, Caldes d'Estrac,
Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Alella, Arenys de Mar i Dosrius

Cultura: Redacció/ACN

Manuel Rivas, Pascal Comelade i
Enric Casasses, Maria Cabrera, Pau
Riba, Mireia Calafell, Albert Pla i
Clara Peya són alguns dels primers
noms conﬁrmats del festival Poesia
i + 2019. La 14a edició del certamen,
que combina en la seva programació
poesia, música i art, tindrà lloc del 4
al 14 de juliol en diversos municipis
del Maresme com Mataró, Caldes
d'Estrac, Canet de Mar, Sant Andreu
de Llavaneres, Alella, Arenys de Mar
i Dosrius.
Més actuacions
Entre els primers noms conﬁrmats
que actuaran al festival també hi ha
Björt Rünars amb Mireia Calafell;
Blanca Llum Vidal i Sara Fontán;
Javier Gallego 'Crudo'; Tarta Relena;
Irene Fontdevila (Vladivostok), amb
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Maria Cabrera; Aurélia Lassaque, i
l’Orquestra Fireluche, amb Pau Riba.
El Maresme, punt de trobada
La Fundació Palau a Caldes d'Estrac
va presentar divendres passat els
primers noms i un tast de la imatge
de la 14a edició del festival Poesia
i +. Al certamen participaran poetes, artistes i músics de diverses
generacions, estils i procedències
que es reuniran en els diversos escenaris del festival per reivindicar
"la força i la vigència de la paraula
en espais i entorns privilegiats del
Maresme".
La imatge del festival Poesia i +
d’enguany ret homenatge "a la intimitat i al compromís que cadascú
té amb si mateix/a cap a la poesia,
sense necessitat d'alçar la veu, sense estridències ni extravagàncies i a
través d'un activisme que no deixa

Albert Pla és un altre
dels plats forts de
l'edició d'enguany
de ser radical, personal i silenciós",
han explicat els organitzadors.
En aquesta línia, els protagonistes de la campanya seran els tatuatges. La campanya ideada per Soon
inTokyo consisteix en una sèrie de
fotograﬁes i vídeos curts d'un grup
de persones que han accedit a tatuar-se al cos el crit del lema que ha
acompanyat el festival des de 2014
"+ poesia si us plau". | Red.
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La tortuga babaua és una de les milers d'espècies en perill d'extinció.

Tortugues al mar!
El 5 de maig es van alliberar tortugues marines
a la platja d'Arenys de Mar
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Arxiu

La Fundació CRAM per a la
Conservació i Recuperació d’Animals Marins, juntament amb l’Associació Posidònia 2021, el consistori, la
Fundació Iluro i Bankia, va organitzar
un acte públic d’alliberament de tortugues marines a la platja Cavaió d’Arenys
de Mar. Es tracta del reconegut esdeveniment “Torna a casa”, que enguany ha
comptat amb la reintroducció al medi
natural de cinc tortugues babaues, prèviament recuperades de lesions i malalties a les instal·lacions clíniques de la
Fundació CRAM, al Prat de Llobregat.
Paral·lelament, els assistents van conèixer la història de les tortugues alliberades, així com les amenaces que posen
en perill la supervivència d’aquesta
espècie en perill d’extinció. També va
haver-hi activitats per a tota la família,
com treballs manuals per a la conservació del medi marí. | Red.
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La costa del Maresme, cada vegada amb menys platja degut als temporals.

Cedida

Problemes endèmics de la comarca allargada
Mobilitat, habitatge i seguretat són els principals problemes dels maresmencs
i poden centrar bona part de les propostes de la campanya
Societat: Cugat Comas

El Maresme és una comarca amb
poc sentiment propi, poc unida i tan
allargassada, que ve a ser tres comarques en una. En la dispersió entre els
seus municipis –bo i la seva reduïda
dimensió– hi ha la raó que justifica
que els principals problemes dels
seus habitants siguin pràcticament
els mateixos que fa deu anys.
La mobilitat i les infraestructures
són el gran maldecap dels maresmencs: la zona té l'honor de tenir
la primera línia ferroviària i la primera autopista de pagament de la
Península, infraestructures antigues
que reincideixen quasi setmanalment en les seves problemàtiques.
La línia 1 de Rodalies és la més utilitzada de la xarxa i també la més
fràgil, ja que la poca inversió i el disseny històric del traçat, a pocs metres
del mar en alguns trams com el de
Cabrera, és sinònim de disfuncions,
problemes i retards per als seus milers d'usuaris.
L'alternativa per via rodada no és
millor, una autopista col·lapsada en
l'accés a Barcelona, sense alternativa
real gratuïta i amb enèsims projectes
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d'enllaços en punts crítics com el
Mataró Parc, allargaments a la part
alta de la comarca o promeses infructuoses que s'acabarà algun dia
una concessió que porta dècades

El traçat, a pocs
metres del mar,
és sinònim de
problemes i retards
amortitzada. Moure's pel Maresme
és un maldecap i la Nacional II segueix sent una llarga barrera entre
els municipis i el mar, amb un historial d'incidències i accidents que
l'allunyen de l'anhelada via amable
interurbana que s'imaginen des de fa
lustres els polítics de tots els colors.
L'habitatge i l'efecte Barcelona
La proximitat amb Barcelona és el
gran condicionant geogràfic del

Maresme i també explica la raó de
com s'ha disparat el preu de l'habitatge, cosa que ha convertit l'emergència habitacional en una realitat
que colpeja amb força els municipis
més populosos de la zona. S'estén
la precarietat que deixa al carrer les
famílies que no tenen altra alternativa que, en molts casos, l'ocupació
de l'ampli parc immobiliari en mans
de bancs i fons voltors. Les administracions locals no tenen múscul
econòmic per respondre a aquest fet
i en molts casos l'espiral es retroalimenta amb la sensació d'inseguretat que s'amplifica amb onades de
robatoris, sobretot en urbanitzacions i municipis disgregats, davant
la qual la comarca implora per un
reforç policial per part de Mossos
que no arriba.
També ha repuntat la sensació
d'inseguretat en zones sensibles
i barris pobres, com són els de
Rocafonda o Cerdanyola, a Mataró.
Un barri, aquest darrer, que per si sol
seria el segon municipi comarcal.
La comarca veu com el turisme segueix mantenint el múscul econòmic,
sobretot de la seva part alta i també
com comercialment i industrialment
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hi ha apostes que funcionen. La problemàtica de l'atur va per zones i
col·lecciona casuístiques històriques
com el passat tèxtil de la capital –de
les ciutats grans catalanes, Mataró
és la que té un problema de desocupació estructural més important
des d'abans de la crisi– o el bon posicionament de l'ara coneguda com
a Costa de Barcelona com a destí
turístic assequible.
El medi ambient no pot esperar
La comarca segueix patint que no se
solucionin problemes ambientals com
que cada temporal n'esborri bona
part de les platges o que l'escalfament
global n'estigui atacant la serralada
Prelitoral i també veu com l'escarabat
Tomicus segueix fent mal a cada cop
més pins de la seva massa forestal.
En sanitat, quatre anys més tard,
segueixen les problemàtiques per
l'infrafinançament i el deute històric
que arrossega el Consorci Sanitari
del Maresme si bé bona part de la
crispació de l'època de les retallades sembla haver remès. La nova
onada de població provinent de
l'encariment de Barcelona, a més,
pot ser una oportunitat perquè les
diferents realitats maresmenques
s'adaptin als canvis i als seus nous
veïns de manera que el petit comerç
pugui sobreviure a l'era d'Amazon i
als projectes de concentració comercial de la mateixa comarca i de les
seves competidores directes. | C.C.

La plaga Tomicus asseca els pins.
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Cedida

L'Ultra Clean Marathon té dues
etapes al Maresme

En la primera etapa es van recollir 148 kg de residus.

Cedida

L'ecocursa, que barreja esport i consciència ambiental,
finalitzarà l'11 de maig a Barcelona
Després de debutar amb èxit durant la primavera del 2018, l’Ultra
Clean Marathon celebra aquest mes
de maig la seva segona edició amb
Albert Bosch i Nicole Ribera de nou
com a ambaixadors i ànimes d’un projecte que ha programat set etapes esportives en un recorregut circular que
passa també per Tarragona, Lleida i
Girona així com per zones d’alt valor
paisatgístic i natural d’arreu del país.
En total, 700 quilòmetres en set dies
que els dos esportistes recorreran de
forma consecutiva en bicicleta, a peu
i en caiac, amb les portes obertes a
sumar companyia.
D'aquest recorregut, les dues últimes etapes passaran per la comarca
del Maresme. La sisena, la primera
en caiac, serà de 34 km i unirà per la
costa Blanes i Mataró, passant per
Calella i Arenys de Mar, gaudint de
la vegetació litoral mediterrània. Els
participants arribaran la platja del
Varador de Mataró, al costat del braç
del port, el divendres 10 de maig cap
a les 17 h, on Posidònia 2021 ha organitzat un taller sobre la problemàtica
dels residus al mar i una neteja de la
platja. La setena serà de 30 km, des de
Mataró fins a Barcelona passant per
Vilassar de Mar i Montgat, i també es
farà per mar, tot i que hi ha l’opció de

córrer els darrers 5 km des del Fòrum
fins a arribar al Moll de Marina, on
es farà la festa final.
L’objectiu del repte, però, no és només esportiu: mentre pedalen, corren
i remen també es du a terme una extensa recollida de residus i diferents
activitats de sensibilització ambiental.
De fet, aquest és l’element central de la
prova: fomentar la conscienciació i la
mobilització ciutadana, reduir residus
en espais naturals i promoure accions
de conservació de la natura al mateix
temps que es cerca el compromís de
les persones que practiquen esport de
tenir cura del medi ambient. El projecte, a més, reconeix la tasca d’entitats
ambientals d’arreu del país i els dona
suport de forma explícita en cadascuna de les etapes previstes.
Mataró amb el medi ambient
La ciutat de Mataró s'ha sumat a l’Ultra Clean Marathon i a la campanya
anual Let’s Clean Up Europe!, programant diferents activitats i neteges a
l’espai públic i a l’entorn natural. | Red.

2018
Més de 2.000 participants van recollir
1.973,5 kg de residus
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Sandra Cabrespina

l’escriptura en acció

Berta Seijo

Llicenciada en filologia anglesa i amb experiència en el món de la traducció i la docència, Sandra
Cabrespina és una autèntica amant de les lletres.
“Des de ben petita llegia pels racons; sempre he
estat una lectora empedreïda i, finalment, vaig
optar per crear les meves pròpies històries”, afirma Cabrespina.
La seva relació d'amor amb l’escriptura va començar gràcies a un curs al Tres Roques impartit per Jordi
Lopesino. Allà va conèixer la resta de membres de
Planeta Lletra, associació de la qual actualment és
la presidenta. “Arran d’aquesta formació vaig voler
seguir practicant i compartint els meus textos amb
altres companys”, explica.

Mataró negra
De fet, la finalitat de Planeta Lletra és precisament
aquesta: posar en comú creacions literàries mitjançant trobades, certàmens, tallers i altres iniciatives.
“Escriure és una tasca molt individual i solitària, i
l’associació ens dona l’oportunitat d’engrescar-nos
entre tots i totes”, explica. D’altra banda, Cabrespina
és una fervent seguidora de la novel·la negra, gènere que protagonitza els reculls de relats que publica
Planeta Lletra cada any. “Per ara ja han vist la llum
cinc novel·les, totes ambientades a Mataró i on també participen tres escriptors de fora l’entitat”, afegeix. La tria d’aquests tres afortunats es du a terme
mitjançant “un concurs al qual es presenta gent de
totes les edats que, edició rere edició, sorprèn el jurat pel seu bon nivell”.

Més enllà del paper

Daniel Ferrer

La Sandra ja prepara amb ganes els nous projectes
de Planeta Lletra. Entre ells, una representació que
tindrà lloc en el marc dels Capvespres als Jardinets
de la Biblioteca Pompeu Fabra i que servirà per "celebrar el gènere de la novel·la negra". A més a més,
la filòloga i la resta de membres de l’associació no
descansen i tenen un programa a Mataró Ràdio i el
seu propi blog.

APUNTS
Defineix-te: Inquieta, curiosa i oberta
Una escriptora: Margaret Atwood
Un film: 'Match Point'
Una obra de teatre: 'El rei Lear', de William
Shakespeare
Un somni: Que Planeta Lletra continuï aplegant gent a qui li agradi molt escriure
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T. 937 965 148

Rd. Francesc Macià, 28 (esqu.c/Castaños) - Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com

ES HORA DE SER
P
CON NOSOT ROPIETARI@!

5365

Ref. 3212
T
ZONA
ROCAFONDA

OCASIÓN! PLANTA BAJA CON PATIO DE
40M2: Tiene 3 habitaciones, baño completo con ducha, cocina fórmica blanca
con galería anexa, ext. aluminio, trastero
€ en patio. (C.E. EN TRÁMITE)

108.000
Ref. 2524

T

ZONA
EIXAMPLE

R
TU HIPOTECOASAPUEDES!
L 100%

Ref. 4527
T
ZONA
CERDANYOLA

PISO DÚPLEX SEMI NUEVO CON TERRAZA
DE 30M2: Tiene 2 hab. mas estudio de
30m2, baño con ducha, salón-comedor
con cocina tipo americana, suelos par€ quet, 3 vecinos.(C.E. EN TRÁMITE).

178.900

PISO
REFORMADO
CON
ASCENSOR

Consta de 3 habitaciones (1 doble), baño
completo con bañera,cocina lacada blanca, salón con balcón exterior muy luminoso, calefacción. (C.E. EN TRÁMITE).

179.000€

Ref. 1442
T
Z. EIXAMPLE
-HABANA:

Ref. 4528
T
Pk y trastero incl, muy luminoso, 3 hab. 1 suiZONA Mª
te, 2 baños, cocina diseño, zona comunitaria
:
AUXILIADORA:
E
D
con piscina, a.a bomba de calor. Mejor que DES
€ nuevo. (C.E. en Trámite)
€

198.000

PISO SEMI NUEV O TOTALMENTE EXTERIOR:

145.000

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

OBRA NUEVA: Excelentes pisos de 2 y 3
dormitorios con todos los acabados de 1ª
calidad. Pisos totalmente exteriores, aire
acond. con bomba de calor. PREGUNTE
Y LE INFORMAREMOS.

937 965 148
8/5/19 8:27
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66

(cant. el Torrent, 57)

[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Peramàs

166.260 €

MATARÓ - Havana

187.260 €

PLANTA BAIXA MOLT CÒMODA LLESTA PER ENTRAR A VIURE!

PRECIÓS PIS MOLT BEN SITUAT I MOLT LLUMINÓS!

3 habit., 1 bany compl, cuina office i saló amb gran finestral. Moltes
hores de sol i perfectament comunicat. Molt bones condicions.Terres
de gres, portes fusta i tanc. d’alumini. Ascensor !! T 151393

66m², 3 habit., bany, cuina office, saló-menjador, balcó, aa/cc, terres
gres, ascensor. Tancaments d’alumini i portes de fusta. Finca amb
ascensor. Excel·lent relació qualitat-preu !!! T 151584

MATARÓ - Centre

294.000 €

BONIC PIS FAMILIAR I D’ASPECTE MOLT ACTUAL!
95m², 4 habit. (2 dobles), 2 banys reformats, cuina office, saló-menjador, balcó, aa/cc, calefacció, sòls parquet, portes fusta, galeria, traster,
tanc. alumini.Terrassa comunitària Situació immillorable!!! T 151470

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Centre

450.000 €

MATARÓ - El Rengle

365.000 €

CASA TRADICIONAL TOTALMENT REFORMADA I ACTUAL!

OFICINA EN PLANTA BAIXA TOTALMENT EQUIPADA!

265m², 2pl. + golfes, 3 habit., 3 banys, cuina office, saló-menjador, aa/
cc, calefacció, escala central, barbacoa. 2 pàrq. opc. edifici proper.
Tssa 40m² + pati de 40m². Sòls parquet. Tanc. d’alumini!! T 250290

250m2, recepció, 3 despatxos, gran sala poliv. 2 banys, alarma, parquet, aire condic, llums led, instal. elèctrica. 2 pl. garatge interiors i 1
exterior! 5 min. centre. Ben comunicada amb l’autopista!!!T 350088
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al

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

MATARÓ - Cerdanyola

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

675 €

PIS BEN SITUAT IDEAL PER A PETITA FAMÍLIA!
60m², 3 habitacions, 1 bany, cuina office, saló-menjador, terres de
gres, aa/cc, tancd’alumini, llums led. Perfectament comunicat!
Pròxim comerços supermercats, zones verdes...!! T110715

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Via Europa

875 €

PIS MOLT LLUMINÓS TOTALMENT EXTERIOR!
98m², 4 habit., 2 banys, cuina office, saló-menjador, 2 balcons, galeria, terres de gres. Calefacció amb radiadors, portes envernissades
de fusta i finestres lacades amb tancaments d’alumini!!! T 105692
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MATARÓ - Centre

725 €

PIS MOLT BEN SITUAT ENVOLTAT DE COMERÇOS!
2n pis sense ascensor. 90m², 4 habitacions, 1 bany, 1 servei, cuina
office, saló-menj., galeria 8m2, balcó, terres gres. Lluminositat. Situació immillorable!!! T110181

MATARÓ - Centre

790 €

PIS AMPLI I ASSOLELLAT IDEAL PER A UNA FAMÍLIA!
100m², 3 habitacions, 2 banys, cuina office, saló-menjador, galeria,
balcó, calefacció, terres gres i parquet, tanc.d’alumini, etc...Envoltat
de serveis i comerços. Pis ben conservat !!! T110692

MATARÓ - Eixample

975 €

AMPLE LOCAL COMERCIAL TOTALMENT EQUIPAT!
170m2, 2 lavabos, aa/cc, calefacció, persiana elèctrica, llums led, altell,
sortida de fums, etc... Molt complet! Amb: sòls de parquet, aire condicionat, calefacció. Façana de 6m i altura de 4m. !! T 303052
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Ens preocupem

p e r la s e v a
S A L U T A U D IT IV

A !! !

OFERTA ESPECIAL

iòfons d
ud

390€

de
es

* Fins a 5 anys de Garantia
* Fins a 5 anys piles gratis
* Finançament a mida
de manteniment
* Servei
per vida dels Audiòfons

A

FINS AL 31 de MAIG 2019

Exclusivament a ONAcústica provi i compari
els audiòfons de les millors marques del Mercat.

ONAcústica - Mataró

ONAcústica - Barcelona

Rda. Prim, 67 - 69

Carrer Balmes 412

93 799 98 92

93 211 50 85
www.onacustica.net

