Número 1869

MATARÓ

i MARESME

el

Any XXXVIII Del 17 al 23 de maig de 2019 www.totmataro.cat

MÉS DRETS
I MÉS RESPECTE
El col·lectiu LGTBI reivindica el seu rol
a la societat i denuncia les agressions
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ATENCIÓ!

DE LES MILLORS OCASIONS!

BONA COMPRA!

Ref. 13003 Z. AVDA. GATASSA: Habitatge de
77m2 totalment reformat en petita comunitat de
veïns. Exterior íntegrament fent cantonada. Lluminositat. Pis pràctic en qualsevol punt del pis.
3 dormitoris dobles. Bon saló menjador. Balcó
assolellat. Cuina equipada. Terres de parquet.

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

T

92.000€

T

127.000€

Ref. 12950 CERDANYOLA NORD: Bona
oportunitat. Pis assequible ideal inversors
2n pis en petita comunitat, 5 veïns. Exterior
en cantonada, vistes i ben orientat. Distribució quadrada sense passadissos. 3 dormit.
Saló menjador acollidor. 2 balcons amb diferent orientació. Cuina bones possibilitats.
bany a reformar. Amb traster al terrat. Preu
realment interessant.

T

69.000€

BONA INVERSIÓ!

OPORTUNITAT!

PIS ALT PERFECTAMENT ORIENTAT!

Ref. 12886 AL COSTAT CTRA. DE MATA: Habitatge de 95m2 alt i amb ascensor, bona imatge.
Perfecte estat sense necessitat de reforma. 4
dormit. (2 dobles). Saló menjador lluminós i gran
balcó assolellat. Gran cuina office ampliada i exterior. Bany + lavabo. Excel·lent oportunitat!

Ref. 12892 CERDANYOLA NORD/COSTAT
ROCABLANCA: Excel·lent pis de 100m2 i ben
distribuït. Carrer tranquil i ben emplaçat. 4 dorm.
Gran saló menjador 26m2, balcó exterior. Cuina.
Galeria. Finestres alumini. Calefacció. Edifici cantoner a 2 carrers. Traster de 18m2!

Ref. 12933 AL COSTAT PL. GRANOLLERS:
Pis ideal per acabar de reformar al seu gust.
Amb bona distribució dels seus espais sobre
80m2. Disposa de 3 dormitoris (2 dobles). Bany
a reformar. Cuina de bones mesures amb galeria. Ben situat en zona activa i comercial.

E

137.950€

T

159.000€

F

165.000€

SENSE VEÏNS ADALT!

IDEAL PER A GRANS FAMÍLIES!

DIFÍCILMENT COMPARABLE!

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

Ref. 12744 ROCAFONDA NORD: Gran habitatge
150m2 amb ascensor. 5 dorm. Saló 32m2 + llar
de foc. Balcó. Gran cuina-office 18m2. Galeria 10
m2. Bany + lavabo reformats. Calefacció. Portes
cedre. Traster. 4 veïns. Reformat i llest per entrar
a viure. Únic en les seves característiques!!

Ref. 12873 ARENYS DE MAR: Casa unifamiliar a 4 vents en parcel·la 760m2, totalment plana i elevada. Grans vistes.A prop de Mercadona i
en un entorn tranquil. Edificada en 1 sola planta
amb bonic jardí i zona solàrium i barbacoa. Zona
aparcament. Al costat del mar.

E

198.000€

T

199.500€

T

348.000€

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
Un 'streaming' a Rodalies
ASCENS DEL CE MATARÓ
Opinió: Víctor Gonzàlez

Vagó del final, migdia, sol i retards, un fill de Rodalies més. El mòbil
comença a vibrar, molt. Iniciada 'Operación Libertad en Venezuela,
síguelo en streaming'. Clico, propera parada Sant Adrià de Besòs.
Veig Juan Guadió encamisat, prou jove, cabell curt, cara de bon nano,
d’aquells que no sap ben bé on és. Al seu costat, Leopoldo López, jaqueta esportiva, mandíbula en tensió i més entès en situacions semblants, tot i que va dirigir les 'guarimbas' del 2014 que van acabar amb
una quarantena de morts.
A trenc d’alba se’ls veu cridant a sometent davant una base aèria de
Caracas, a l’oest de la ciutat. La zona del centre financer, de les grans
fortunes, lluny de la massa popular que fins al 1998 va ser tractada de
bruta, impura, sense ni dret a vot. Recordo el canvi, immens i irreal,
gratacels i oficines de luxe. Jo vivia a l’altre extrem, a La Vega, en cases
d’autoconstrucció a la falda del 'cerro'. No vull anar d’entès en cops
d’estat, però els quedaven més de 10 quilòmetres a peu a ple sol fins
al palau presidencial. Ànims.
La dona del davant obre la carmanyola —diguem més 'carmanyola',
sisplau—, porta canelons, freds. Per una incidència entre les estacions
de Vilassar de Mar i Mataró el trajecte es pot veure incrementat fins a
15 minuts. Em cago en tot i torno a la pantalla trencada del meu mòbil. Ja som a Montgat. Al directe se’ls veia caminar, sense saber massa
cap on, parlar amb retòrica mastegada, més càmeres que protestants.
Derrotats abans de sortir del seu espai de seguretat.
El sol ja es veia picar fort, a Caracas. Mentre la dona de davant treu
les postres, poma, m’imagino el brunzit de cotxes i motos, autobusos
i venedores de mango repicant com campanes per tot arreu. Més al
sud, els guacamais deuen seguir impassibles a les branques de les palmeres immenses i l’estàtua de bronze de Bolívar imponent, immòbil,
seguiria controlant i expectant envoltada d’unes curioses iguanes.
Perdoni, li han caigut els auriculars. Em parlen de vostè, em cago en
tot de nou, tot i que ja som a Mataró. Amb retard, amb gana, amb auriculars i amb la democràcia a Veneçuela intacte. Malgrat el blanqueig
mediàtic del que ha estat un intent de cop d’estat violent han tornat a
fracassar. I ells, Guaidó i López, amb unes cares que es van desencaixant, intenten convèncer militars per sortir a prendre els carrers en
nom de la llibertat, la pura, la bona, la seva. Tragicomèdia via Twitter.
Un cop d’estat digne de Rodalies.
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APLAUDIT: El cap de setmana passat, el club mataroní va assolir l'ascens a 1a Catalana a dues jornades
per al final i va aconseguir, a més,
el seu cinquè títol de Lliga.

LÍDERS EN ATUR
CASTIGAT: Malgrat el descens
de l'atur del mes d'abril, Mataró i
Manresa són els dos únics municipis amb més de 50.000 habitants
de tot Catalunya amb una taxa
de desocupació superior al 13%.

L’ENQUESTA

T'agrada el concert de
pagament de Les Santes?
12,5 % Sí
87,5 % No

LA PREGUNTA

Estàs a favor d'incentivar
el turisme a la ciutat?
VOTA L'ENQUESTA A:

15/5/19 16:48

CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions

Preus des de

499.000 €

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

www.maresmed.com

comercial@maresmed.com

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

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

Les portades

Foto antiga

La Penya Catalunya

De fa 25 anys

Del fons Estatuet, molt prolífic en fotografies dels molts
equips on ell mateix va jugar i
entrenar durant dècades, ens arriba aquesta imatge de la Penya
Catalunya.
Es tracta d'un equip format
per poder jugar a futbol i que
ens apareix aquí degudament
uniformat, amb pantaló blanc

i samarreta fosca i franja amb
les quatre barres en vertical.
La fotografia està datada de la
temporada de 1975. La Penya
Catalunya era un dels equips que
es van formar per poder jugar a
les competicions mataronines,
que llavors eren molt nodrides
de participació. En alguns casos ja es jugava al Centre Atlètic
Laietània.

De fa 15 anys
ANY XXXIV

Del 16 al 22 de maig de 2014

www.totmataro.cat

Mataró encara el darrer any de mandat amb la perspectiva
que el nou Ajuntament sigui encara més ingovernable
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De fa 5 anys
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Arxiu

Ciutat
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L'atur: una assignatura pendent a Mataró
Segons les últimes dades de l'Observatori del Mercat de Treball, a l'abril
es van comptabilitzar 8.628 aturats, un 6% menys respecte del mateix període del 2018
Atur: Redacció

L'atur a Mataró acumula set
mesos consecutius de baixades.
Tanmateix, la capital del Maresme
continua sent una de les ciutats
amb més de 50.000 habitants de
Catalunya amb la taxa de desocupació més elevada.
Actualment, segons les dades
d'abril proporcionades per l'Observatori del Mercat de Treball de
Mataró, l'atur al municipi se situa
en el 13,74%. En total, hi ha 8.628
persones sense feina registrades, 222
menys respecte del març. Pel que
fa a la variació interanual, les xifres
mostren una davallada del 5,89%.
Malgrat aquesta caiguda, Mataró
i Manresa són els dos únics municipis de tot Catalunya que presenten
una taxa de desocupació superior
al 13%.

Tot 1 Ciutat Atur.indd 2

Un altre any de recuperació?
Si la tònica del descens continua,
l'atur a Mataró podria tancar el 2019
amb la xifra de persones sense feina
més baixa des dels inicis de la crisi.
De fet, al desembre hi havia 8.664
mataronins a l'atur, amb una taxa del
14%, la més reduïda des del 2007, en
què hi havia 6.133 persones desocupades (el 9,9%).
Quant als sectors, el que més

2018
El desembre va tancar
amb una taxa d'atur
del 14%, la més baixa
des del 2007
ocupació va crear el 2018 va ser el
de l'hostaleria i la restauració, que va
ocupar 2.374 persones assalariades
i 777 autònoms a Mataró. | Red.

Les xifres al Maresme
El descens en nombre d'aturats
es fa més palès a escala comarcal. El Maresme va registrar al
mes d'abril un total de 24.167
aturats, 1.280 menys respecte al
març. En termes relatius, la taxa
de desocupació de la comarca
és de l'11,73%, quasi dos punts
superior a la de Catalunya, que
se situa en el 10,50%.

15/5/19 13:22

Sin título-1 1

13/5/19 10:17

Ciutat
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L’activisme LGTBI clama contra la discriminació
El 17 de maig és el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia, una jornada de denúncia
contra les agressions per raons d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere
Societat: Berta Seijo

Ja queda menys perquè la comunitat LGTBI surti al carrer per celebrar la seva gran festa, el Dia de
l’Orgull. Això serà el 28 de juny, una
jornada de reivindicació i de defensa del dret a la pluralitat sexual a la
qual, any rere any des del 1978, se
sumen el conjunt de la ciutadania i

Obertura LGTBI.indd 2

les principals institucions polítiques
i socials del país.
Tanmateix, la bandera multicolor
per demanar l’alliberament sexual i
de gènere també pren especial rellevància avui, 17 de maig, amb motiu
del Dia Internacional contra l'LGTBIfòbia. La data commemora que ara
fa 29 anys es va eliminar l’homosexualitat femenina i masculina de la

llista de malalties mentals. A més a
més, l’efemèride recorda que encara
és necessari sensibilitzar la societat
contra la discriminació del col·lectiu
a través d’informació, reﬂexió, reivindicació i denúncia contra les agressions físiques, psicològiques, intellectuals i morals de les persones per
raons d’orientació sexual, identitat
o expressió de gènere.

15/5/19 13:48
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Una lluita encara necessària
Segons dades publicades al mes de
març, l’Observatori contra l’Homofòbia (OCH) va comptabilitzar, només
en el primer trimestre del 2019, un
total de 35 agressions a membres del
col·lectiu LGTBI a Barcelona, un 50%
més de les que van tenir lloc durant
el mateix període del 2018.

La majoria d'agressions
contra el col·lectiu
LGTBI es produeixen
en espais d'oci
Discoteques i festivals

En aquest sentit, l’Observatori
alerta que la majoria d’agressions
verbals o físiques cap a persones
LGBTI es donen els caps de setmana i, sobretot, en espais d’oci com
discoteques i festivals. Per posar fi
a aquests atacs, l’entitat ha volgut
replicar els punts lila, que s’encarreguen de realitzar l’acompanyament
en un cas de violència masclista,
i donar pas a punts d’informació i
atenció a possibles víctimes de discriminacions, abusos, assetjaments
o agressions homòfobes. Per ara, el
projecte més avançat és el de la Sala
Razzmatazz, local nocturn ubicat a
la capital catalana i un dels pioners
a l’hora d’engegar aquest protocol.
El col·lectiu trans
El 18 de juny de l’any passat, l'OMS va
deixar de considerar la transsexualitat com a trastorn psicològic. Es tracta

Obertura LGTBI.indd 3

Cronologia del moviment LGTBI
5 d’agost del 1970: Aprovació de la llei sobre perillositat i rehabilitació social, que inclou la repressió als homosexuals (fins a cinc
anys de presó o internament psiquiàtric).
1970: Creació del primer Moviment Espanyol d'Alliberament
Homosexual (MELH) a Barcelona.
1975: Creació del Front d’Alliberament Gai de Catalunya.
26 de juny del 1977: Primera manifestació de l’Orgull LGTB a
Espanya, a la Rambla de Barcelona.
28 de juny del 1978: Primera marxa de l’Orgull LGTB a Madrid.
1978: Supressió de l’homosexualitat de la llei sobre perillositat i
rehabilitació social.
1979: Despenalització de l’homosexualitat a Espanya.
2005: Espanya esdevé el tercer país del món que legalitza el
matrimoni entre persones del mateix sexe.
2014: Aprovació de la llei catalana de defensa dels drets LGTBI
per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

d’un petit avanç en el camí de la despatologització d’aquest col·lectiu, un
dels més afectats per la discriminació, les agressions i l’assetjament.
En aquesta línia, un dels darrers
estudis de la Federació Estatal de
Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals
(FELGTB) va denunciar que més
del 40% de les persones trans enquestades van patir amenaces o

maltractament psicològic al llarg
del 2018. A més a més, segons dades de la UGT, la taxa d'atur entre
les persones trans és del 85%, tot i
que, des de l'any 2014, la llei catalana de defensa dels drets LGTBI per
erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia hauria de garantir els seus
drets laborals i la igualtat de tracte i
d'oportunitats. | B.S.
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Ciutat

“Volem una societat lliure, diversa i respectuosa”

Xavi Tort és membre de Mataró LGTBI+ des del passat setembre

D. Ferrer

Xavi Tort és membre de Mataró LGTBI+, associació que el mes vinent celebrarà el seu
primer any de vida
Societat: Berta Seijo

Mataró LGTBI+ no és la primera
entitat que aprofita l’experiència i el
coneixement d’en Xavi Tort per impulsar una societat lliure i diversa.
De fet, parlem d’un vell conegut del
teixit associatiu LGTBI a Barcelona,
un activista que des dels anys noranta s’ha especialitzat sobretot en dos
grans àmbits: la defensa de la no discriminació i dels drets i llibertats de
les parellesAAFF
de fet
i dels
matrimonis 4
NOVA
DIVISIO.pdf

entre persones del mateix sexe, i la
lluita contra la sida.
Per què et vas sumar a
Mataró LGTBI+?
Mataró és una ciutat amb 130.000
habitants i això vol dir que, aproximadament, hi ha d’haver unes 10.000
persones LGTBI. El nostre objectiu
és que es plantegin polítiques municipals que plasmin les realitats
i singularitats d’aquest col·lectiu.
Trobo
molt interessant
que els temes
30/4/19
10:06

Quan aconseguim un
dret, cal seguir treballant per a mantenir-lo.
Esforç constant

LGTBI es treballin des del territori i
des dels ajuntaments. És una assignatura pendent d’un col·lectiu que
ha estat sempre molt urbà.
A principis d’any vau engegar una campanya contra
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l’LGTBI-fòbia a l’esport. A quins
altres sectors voleu arribar?
A tots. De cara al setembre, segurament ens focalitzarem en àmbits
com la immigració i la gent gran.
L’educatiu també està a la llista, però
hem d’anar per parts. En aquest últim cas, la gran presència de l’escola
concertada a la ciutat ens posa les
coses difícils.
Evolucionem amb el fre
posat?
Sembla que no avancem, però quan
mirem enrere déu-n'hi-do el que ha
canviat. No oblidem que els presos
per raons d’orientació sexual van
sortir de la presó fa només 40 anys.
Ara bé, hem de tenir present que
una vegada aconseguim un dret, cal
treballar per a mantenir-lo.
De fet, la discriminació contra el col·lectiu LGTBI se segueixen produint.
El col·lectiu gai és el que està més
normalitzat, perquè no deixem de
ser homes i de viure en una societat patriarcal. La cosa canvia quan
parlem de dones lesbianes, que han
de lluitar contra les discriminacions
de gènere i l’orientació sexual. En el
cas de les persones transgèneres ja
toquem una realitat completament

Obertura LGTBI.indd 5

diferent; és el col·lectiu que pateix
més situacions de discriminació.
Cap a quin tipus de societat hem d’anar per posar fi a
aquesta problemàtica?
Hem de defensar un model de societat lliure, diversa, respectuosa i
oberta, en la qual cadascú es pugui
desenvolupar personalment com
vulgui.

Vaig haver de gestionar la meva homosexualitat des de la
ignorància i la soledat
En primera persona

Et preocupa que, segons les
estadístiques, gran part dels
agressors siguin persones que
no superen la trentena?
Aquestes dades poden no ser gaire
representatives de la realitat, sobretot perquè el gruix de les víctimes,
especialment les d’edat més avançada, no estan acostumades a denunciar i perquè la llei catalana contra
l’LGTBI-fòbia és molt recent. Venim
d’una tradició en què discriminar
una persona gai o lesbiana no estava mal vist. Segurament, la majoria

d’agressors són menors de 30 anys
perquè les víctimes d’aquesta franja d’edat són les que denuncien. La
gent jove sap quins són els seus drets
i és conscient que els pot exercir.
Això no és tan freqüent quan parlem
de persones de la meva generació,
nascudes a la dècada dels seixanta.
En el teu cas, quin és el principal obstacle amb què has
topat pel fet de ser gai?
Quan jo era adolescent no hi havia
Internet ni referents homosexuals en
l’esfera pública. Jo sempre vaig tenir
clar que m’agradaven els homes, però
vaig haver de gestionar-ho des de la
ignorància, la soledat i l’aïllament,
com tots els de la meva generació.
Fins a quin punt et canvia la
vida sortir de l’armari?
Dir-ho a casa, amb 20 anys, ja va ser
tota una catarsi. Apuntar-me al moviment gai em va ajudar molt i des
de llavors penso que, conscientment,
no m’han discriminat mai. Potser és
perquè he organitzat la meva vida per
poder ser com jo vull sense haver de
dependre de ningú. Ara bé, tinc molt
clar que hem de treballar per treure
etiquetes i perquè cadascú pugui ser
qui vulgui ser sense haver de canviar
la seva estratègia vital. | B.S.
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Casals d'estiu
Prepara't per gaudir
d'un gran estiu!
Casals d'idiomes, esport, música, tallers... Avui en dia hi ha moltes alternatives perquè els nens i els joves de casa
passin un estiu ple d'emocions i que, de
ben segur, no oblidaran mai!

S'acosta l'estiu i, amb ell, el moment de decidir on i
com volem que el passin els menuts de casa. Més de dos
mesos sencers de vacances escolars fan que els adults
no els puguem seguir el ritme. Avui dia, però, els casals
d'estiu ens obren una finestra de possibilitats perquè
els nostres fills aprofitin l'estiu per fer amics, formar-se,
gaudir i créixer personalment.

CURSOS D’ESTIU 2019
CALENDARI DELS CURSOS
De l’1 al 25 de juliol, de dilluns a dijous de les 9 a les 13:15, a excepció
dels divendres, quan les classes acabaran a les 13h.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PROVES DE NIVELL: ALEMANY, ANGLÈS I FRANCÈS I BATXIBAC
(No cal demanar cita prèvia)
Dimarts, 21 de maig, dos torns: a les 15.00h i a les 17.00h
MATRÍCULA PROVES DE NIVELL ANGLÈS
Dimecres, 29 de maig: de 10.00 a 12:30 i de 16.00 a 18.00h.
Dijous, 30 de maig: de 10.00 a 12:30 i de 16.00 a 18.00h.
MATRÍCULA PROVES DE NIVELL ALEMANY I FRANCÈS I BATXIBAC
dilluns, 3 de juny: de 10.00 a 12:30 i de 16.00 a 18.00h.
dimarts, 4 de juny: de 10.00 a 12:30 i de 16.00 a 18.00h.

C. Onofre Arnau, 32 · Mataró
T. 93 790 57 92
www.eoimaresme.cat
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PROVES DE NIVELL PER OCUPAR PLACES DISPONIBLES
(No cal demanar cita prèvia)
Tots els idiomes i alumnes Batxibac
Dimecres, 5 de juny, dos torns: a les 15.00h. i a les 17.00h
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A l'estiu, esport
i natura a la Laru
Durant l'estiu, la Fundació Esportiva
U.R. Laru de Mataró organitza a les
seves instal·lacions diferents campus
perquè els nens i nenes puguin gaudir
d'un estiu ple d'activitats esportives
enmig de la natura i amb els millors
professionals.
Les quatre modalitats de campus que s'ofereixen
aquest any són:

Campus de pàdel
Destinat als apassionats de l'esport de moda o als que
en vulguin aprendre o perfeccionar el seu nivell.
Campus de futbol
Per a tots els que vulguin un estiu ple de futbol i diversió
amb la col·laboració de Tuttifutbol, l'escola de tecnificació de porters i jugadors.
Campus poliesportiu
Per als que els agradi l'esport i el joc i vulguin viure un
estiu ple d'aventures practicant-ne diversos.

Campus més petit
Un campus diferent i ple d'aventures per als més petits
de casa (nascuts els anys 2013-14-15).
Amb aquesta oferta, des de la U.R. Laru animen els pares i mares a escollir l'opció que més agradi als petits.

••••
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Casals

Unes vacances on
"Tots som un"
Ja és el cinquè estiu que el club de
futbol sala Ciutat de Mataró organitza
el seu campus durant les vacances
escolars. Quatre setmanes en què
aquesta disciplina serà la protagonista,
però on també tindran cabuda altres
esports i activitats, entre les quals no
faltaran les d'aigua.

Amb el campus anomenat "Tots
som un", el club Ciutat de Mataró deixa clara la seva ideologia: "L'esport
ha d'unir". Per això, asseguren que
tots hi són benvinguts: alts i baixos,
petits i grans, nens i nenes. L'objectiu:
que tots junts passin una bona estona
fent esport i que tothom es diverteixi.
Així, durant quatre setmanes, infants
i joves d'entre 6 i 16 anys seran benvinguts per gaudir d'un gran estiu
amb la pilota als peus.

L'esport ha d'unir. Tots
som un.
C

Cada dia hi haurà una estona dedicada al futbol sala, durant la qual
es buscarà ensenyar l'esport a qui no
l'hagi viscut i fer que els que ja el coneguin millorin el seu joc. Però també
hi seran presents altres esports, com
el bàsquet, l'handbol, el pàdel, el voleibol... Tot, al pavelló Eusebi Millán.
I amb la calor de l'estiu, no poden
faltar les activitats d'aigua per refrescar-se. Per això, aproﬁtant un dels
grans avantatges de la ciutat, cada
dimecres hi haurà programada una
sortida a la platja. A més, els divendres també s'organitzaran sortides,
en aquest cas a diferents parcs aquàtics; un dia en què s'allargarà l'horari
perquè els nens puguin esprémer al
màxim l'experiència.

TOT CASALS.indd 6
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Protagonistes del circ
i el teatre per un estiu
El Casal d'Estiu d'Artistes "Va de circ i
teatre!" és una proposta lúdica i formativa adreçada a infants i joves. Organitzat
per Circulant, Circ en Moviment! i Aliança
Mataró, l'activitat arriba a la 8a edició
El casal té lloc al Teatre Casal Aliança de Mataró, un espai
climatitzat i artístic on es fer circ i teatre, les dues especialitats del casal, juntament amb moltes altres activitats
de lleure, com ara jocs, gimcanes, tallers de maquillatge,
sortides, platja, vestuari, música, tallers i excursions. Les
activitats, organitzades per a 40 participants dividits en 3
grups d'edat, giren sempre al voltant d'un centre d'interès.
En aquesta edició, els protagonistes seran personatges
de contes tradicionals que ens demanaran poder ajudar
a reordenar les històries i inventar-ne de noves. Algunes
de les sortides que farem seran visitar el Parc Francesc
Macià de Malgrat i el Festival Ple de Riure del Masnou per
gaudir d'unANUNCI
espectacle.
El casal
sempre
diverses
TOT.pdf
1 ofereix
15/5/19
10:28
modalitats d'inscripció segons el que les famílies vulguin

i necessitin: amb diversitat de preus, a temps complet, de
matins o tardes, per setmanes o dies puntuals. També hi
haurà una edició de l'1 al 10 de setembre. Si hi estàs interessat, apropa't a la reunió informativa!
Informació i inscripcions: 671 457 795 / www.circulant.cat.
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Tria un esport amb
valors. L’estiu és
Hockey!
Des de l’Iluro Hockey Club s’ofereix
una alternativa per a totes les
famílies per gaudir d’unes setmanes
aprenent un esport que cada cop té
més aficionats a Mataró
L'Stage Iluro HC Estiu 2019 està dirigit a nens i nenes
de 3 a 18 anys interessats a descobrir l'hoquei. Per als que
ja són jugadors, oferim l'oportunitat de seguir aprenent
i perfeccionant totes les tècniques d'aquest esport. Per
això, hi ha tres Stage totalment adaptats a cada edat:

Stage ILURI KIDS Multiesportiu
Per a nens i nenes dels 3 als 6 anys. Es farà iniciació
a l'hoquei i a altres esports col·lectius, iniciació a la
competició, jocs, tallers... Tot, dins d’un ambient lúdic
en què l’element principal és la diversió. Disposem
d’un programa didàctic gestionat per professionals de
l’ensenyament.

tècnics i seguir aprenent aquesta disciplina esportiva.

Stage Mazon Hockey
Per a nens i nenes dels 7 als 14 anys. Es faran entrenaments diaris de 3 hores que es complementaran amb
diverses activitats lúdiques que faran més enriquidora
l'estada a l'Stage. L’objectiu és millorar el nivell d'hoquei
de tots els participants, i donar les pautes necessàries per
a tots aquells que vulguin iniciar-se en l'esport. Tenim un
programa tècnic de qualitat per millorar tots els detalls

El grup d’entrenadors vol fomentar la diversió i l’amistat,
i per això es combinarà la pràctica esportiva amb música
i activitats socials.

TOT CASALS.indd 8

Stage Perfeccionament Mazon Hockey
Destinat a jugadors dels 15 als 18 anys. Busquem la
formació integral dels participants amb entrenaments
tècnics, tàctics i físics que es complementaran amb
sessions teòriques i sessions de vídeo.

A més, donem un valor afegit a l'estada amb el patrocini
de la marca internacional Mazon Hockey, que ens facilitarà diversos obsequis per a tots els participants i ens
portarà la visita de jugadors internacionals.

15/5/19 17:36
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Aprèn anglès de la
manera que s’adapti
més bé a les teves
necessitats
No et quedis sense la teva
plaça per a aquest estiu
Situats a la Riera,177 i al c/ del Parc
44, Global English ofereix diferents
opcions per aprendre anglès. Sempre
pensant el que és millor per a cada
grup o alumne.

Casal d’Estiu 2019
(Del 25 de juny al 19 de juliol)
Quatre setmanes en què els nens a
partir de tres anys gaudiran aprenent
anglès alhora que fan activitats divertides, juguen i s’ho passen bé en
un entorn lúdic i didàctic. Durant el
casal, es faran activitats esportives,
aquàtiques, musicals i una excursió
setmanal.
Cursos intensius per a
adolescents
(Tots els nivells: del 25 de juny al 19
de juliol)
Cursos intensius per a adults
(Tots els nivells: de l’1 al 26 de juliol)
Classes diàries en grups reduïts de
diferents nivells i destinats a totes
aquelles persones que volen o necessiten perfeccionar el seu nivell
d’anglès. Al ﬁnal del curs, tots els
alumnes tindran l’opció de fer l’examen oﬁcial corresponent al seu nivell
(KET-PET-FCE-CAE)
Estada a Irlanda
(Del 28 de juny al 19 de juliol)
Global English ofereix a persones
a partir dels 12 anys una estada a
Irlanda d’entre 2 o 3 setmanes. Es
tracta d’una immersió lingüística en
què es conviurà amb famílies natives de la zona.
Curs 2019-2020
Matrícula oberta per al curs
2019-2020.
Places molt limitades!

TOT CASALS.indd 9
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Un estiu per fer florir
els valors
Els esports són una gran eina per
potenciar els valors en els infants,
però també el lleure i els tallers són
un canal de treball.
Els infants són el futur de la societat i per això
cal cuidar-los i és important que creixin forts en
valors universals com l'amistat, la bondat, l'amor,
la fraternitat, la conﬁança, l'honradesa, la llibertat,
el respecte, la responsabilitat, la tolerància o la veritat. Valors necessaris per una bona convivència.

TOT CASALS.indd 10

L'estiu és un gran moment per desenvolupar el lleure
en valors. Per a molts infants, és el moment més esperat
de l'any, i és per això que són més receptius a l'hora de
dur a terme les activitats.
L’educació en el lleure es treballa amb activitats que
tenen com a ﬁnalitat fer que els infants i els joves aprenguin competències i habilitats per crèixer i desenvolupar-se d'una més dinàmica i divertida, alhora que
adquireixen valors que no aprendrien en situacions
externes al lleure.
A Mataró, un dels casals que treballa amb l'objectiu
de potenciar els valors és el de l'Esplai Olla de Grills,
a través de gimcames, tallers, jocs al parc i a la platja
(sortides els dimarts i dijous). També ofereixen tres
divendres d'excursió fora de la ciutat. Un dels dies, els
infants es queden a dormir a l'esplai, cosa que incentiva

15/5/19 17:36
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companyonia. Totes les activitats,
a més, giren al voltant d'un centre
d'interès, és a dir, una temàtica comuna concreta. Aquest casal té la
particularitat que les famílies poden
escollir entre el servei de menjador
amb opció de càtering o amb carmanyola de casa.

L’educació en el lleure
ajuda els nostres
infants a crèixer com
a persones mentre es
diverteixen
El ball també és una gran eina per
transmetre valors com la constància,
l'esforç, la perseverança i la dedicació a l'hora de perseguir els objectius
que ens proposem, mentre gaudim
fent allò que ens apassiona.

TOT CASALS.indd 11
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REPORTATGE
Text: Redacció
Fotos: Arxiu/D.Ferrer

?

Què
proposen

1|2|3|4
Els partits responen sobre
Economia i promoció de ciutat

El TCM és una de les zones pendents d'evolucionar de la ciutat.

A

Arxiu

mb aquest reportatge, tanquem la roda de
quatre edicions fent preguntes als partits polítics candidats a les municipals sobre temes
que preocupen la ciutadania. Després de parlar d'urbanisme, convivència i seguretat, i habitatge i serveis
públics, arriba el torn de conèixer què pensen sobre
l'economia i la promoció de la ciutat.

l'abril, és la ciutat del Maresme amb més aturats (8.628
persones) i la sisena amb més taxa d'atur (13.74%).

Mataró va convertir-se en una de les ciutats industrials més importants del país al s. XX. Actualment,
i a causa a les diferents crisis, la indústria presenta
una realitat complexa i preocupant. Segons dades de

Per últim, coneixem les idees que tenen per atraure
turistes a la ciutat, si és que cal. En l'última dècada, el
turisme a Mataró ha crescut un 50%, i ha superat els
52.000 turistes i les 158 mil pernoctacions a l'estiu.
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A part, també preocupa quines iniciatives tenen
per al sector del TecnoCampus, un referent a Mataró
però amb un entorn que no acompanya i no acaba
d'integrar-se a la resta de la ciutat.
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Com reforçarien el teixit
industrial de Mataró?

PSC-CP: "Millorant els polígons industrials de Mataró. Ara hi estem invertint dos
milions d’euros per posar-los al dia i fer-hi
arribar la fibra òptica, entre altres coses."

PP: "Renovant els polígons, infraestructures

Junts per Mataró: "Treballant per

Cup: "Unificant criteris urbanístics, de fisca-

vàries i la connexió a la xarxa. Agilitzant el procés de creació d'empreses, aplicant el sistema
de declaració responsable i potenciant el servei
de llicències. Estendre subvencions al programa
Aixequem Persianes i implementar una Oficina
d’Oportunitats per atraure inversors."

la plena ocupació i per l’ocupació de qualitat.
Crearem un cens de salut industrial, crearem
l’oficina de transformació digital, potenciarem els polígons industrials, incentivarem la
relació formació-empresa i recuperarem la
marca Invest in Mataró."

litat i mobilitat en els polígons entre Dosrius,
Argentona, Cabrera i Mataró. Limitant la proliferació d’usos residencials, terciaris (sobretot
d’oci nocturn) en zones de polígons. Involucrar
la indústria local en projectes singulars i d’innovació amb la complicitat del TCM."

ERC: "Concertant polítiques industrials

Vox: "La nostra aposta serà decidida per

amb sindicats, empresaris i TecnoCampus;
reconvertint el teixit industrial i potenciant
sectors emergents. Buscant inversions productives, millorant infraestructures als polígons i facilitant noves activitats (fiscalitat
i tràmit de llicències)."

readaptar les necessitats del sector i generar
nous polígons perquè l'empresa que vol ubicar-se a Mataró o que necessita créixer no
hagi de marxar a altres zones o municipis amb
la repercussió econòmica i social que pot suposar això per la ciutat."

Volem Mataró - Alternativa:

En comú podem: " Impulsarem plans

"Reforçant els eixos comercials dels barris,
amb un estudi DAFO del teixit comercial seriós,
potenciant el comerç de proximitat amb un
acompanyament des de l’administració pública,
mitjançant ofertes d’actualització i modernització per als petits autònoms."

de millora dels polígons industrials amb una
visió integradora en l’entorn urbà. Millorarem
els accessos, la mobilitat interna, la gestió
de residus, els serveis a les empreses i a les
persones."

Ciutadans: "Desenvolupant polítiques

Primàries: "Des de Primàries Mataró tre-

per finançar emprenedors i empresaris; crearem una xarxa de 'business angels' per
atraure inversors, simplificarem tràmits i
burocràcia per facilitar la implantació d'empreses i eliminarem les barreres reguladores
que frenen el creixement empresarial."

ballarem per fer emergir el talent local perquè
arribi a tots els sectors de la ciutat, entre ells,
l’industrial."
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Tenen algun pla per al futur del
TecnoCampus i el seu entorn?

PSC-CP: "Crear el districte TecnoCampus,

PP: "Millorar les connexions amb transport

ampliar-lo cap a la IVECO-Pegaso, el port i el
Pla d’en Boet i millorar-ne els accessos (tren
i bus). Seguir negociant per l’edifici de Caixa
Laietana i crear l’escola de formació continuada, una residència universitària i destinar el
Vapor Gordils a empreses socials i
cooperativa."

públic i els accessos, completar l’oferta formativa amb el Centre FP Comarcal, fidelitzar els
millors estudiants i les millors iniciatives i finalitzar la urbanització del sector perquè es
converteixi en un referent tecnològic."

Junts per Mataró: "El TCM ha de ser
el motor i centre del districte sociotecnològic
de la ciutat, connectant la formació i empresa,
port i ciutat. Crearem un àmbit regulatori específic per al districte, Plà Tecnocampus 2030,
districte Living Lab, i el dotarem de serveis i
diversitat, engegarem l'FP Dual i millorar els
accessos."

Cup: "Aturar el creixement residencial del

ERC: "Una residència d’estudiants, estendre

Vox: "El pla urbanístic ja està definit des de

la influència del TCM per tot Mataró perquè
sigui el motor d’innovació dels serveis públics
i explorar la col·laboració amb GenCat per
subvencions per als estudiants. Utilitzar l’edifici
Bankia del Pla d’en Boet per a empreses que
vulguin desenvolupar-se a la ciutat."

fa anys. Nosaltres creiem que falten places
hoteleres i més oficines, i menys habitatges en
aquest entorn que a poc a poc es convertirà
en un barri d'importància determinant per a
la ciutat."

Volem Mataró - Alternativa:

En comú podem: "Treballarem per-

"Tenim diverses propostes. La primera és ampliar la reserva d’espais del Tecnocampus, crear
espais esportius dignes on es puguin desenvolupar les competències educatives ofertes
i crear un parc públic d’habitatge universitari,
que formi part del campus."

què sigui una universitat pública i, mentrestant, incrementarem el nombre de beques
per facilitar-hi l’accés a tothom. El parc ha
de ser un pol d'atracció de talent, innovació
i creació d'ocupació de qualitat."

Ciutadans: "Unirem el TCM a la ciutat

Primàries: "Una de les idees és expandir

amb la cessió d'equipaments municipals dins
la ciutat, potenciarem les fires posant al centre empreses, universitat i professionals de
Mataró per facilitar també la inserció laboral
dels joves i millorarem l'àrea amb activitats
esportives com a instrument de formació."

el TecnoCampus a la resta de la ciutat, fent
servir alguns dels diversos solars, edificis i locals buits que hi ha. L’objectiu és fer de la tecnologia el nou motor industrial i econòmic de
la ciutat."

REPORT 10 RESPOSTES 1866.indd 4

sector IVECO-Pegaso, millorar els accessos en
transport públic. Proposem reaprofitar edificis
com l’antiga Caixa Laietana, la Farinera, el
Vapor Gordils o la Nau Minguell. Volem que
Mataró, a través del TCM, sigui un territori
d’innovació i creació i cooperativisme."
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Com volen fomentar l’arribada
de turistes?

PSC-CP: "Cal treballar per un turisme de

PP: "Amb un nou model firal, amb espai mul-

qualitat d’acord amb el sector. Mantenir
Visitmataró com a finestra de promoció, convertir el centre i la façana marítima en motors
de cultura i serveis i proposem un centre de
congressos al port, per atraure més visitants
i fomentar el turisme de negocis."

tiusos i noves fires d'animals, gastronomia i
esport. Posant en valor el nostre passat, convertint, com hem proposat, la Setmana Santa,
un gran esdeveniment únic i consolidat, en
festa d’interès turístic, i apostant pel turisme
esportiu amb noves i millors instal·lacions."

Junts per Mataró: "Aprofitant la si-

Cup: "Posant en valor aquests actius (natu-

tuació privilegiada i l’increment de recaptació
de l’impost turístic, amb noves instal·lacions,
replantejant Can Fàbregas, accions d’atracció
local, facilitant les botigues Pop Up, portant
referents comercials, Cinc Sènies turisme rural
i potenciant el Parc Forestal i l’anella verda."

rals, arquitectònics i culturals) i aprofitant el
potencial del TCM i la proximitat de Barcelona
per atraure visitants amb valor afegit: congressos, estudiants, certàmens esportius. No volem
competir per un turisme de sol i platja i batallarem per limitar els pisos turístics."

ERC: "Millorant el front marítim, recuperant

Vox: "La zona del Rengle és una oportunitat

l'N-II per als ciutadans, allargant la temporada
de guinguetes i millorar el comerç i l'oci al port.
Promovent esdeveniments esportius i fires
turístiques, i treballant per l’oferta global de
comerç urbà, gastronomia, cultura (conjunt
Dolors), arquitectura (Coll i Regàs, Gaudí),
Museus (Can Marfà) i Santes."

perduda per generar més places hoteleres en
un entorn molt atractiu i que podia significar
aïllar-lo de l'entorn residencial i serà difícil reconduir-la. Mataró necessita més places hoteleres i obrir d'una vegada la ciutat al mar, així
com configurar una oferta atractiva de cultura,
oci i descans vacacional."

Volem Mataró - Alternativa:

En comú podem: "Fugint dels parcs

"Aglutinant tota l'oferta esportiva per atraure
un turisme familiar i esportiu i optimitzant els
recursos que tenim (esports aquàtics i front
marítim, evitar caure en un turisme de borratxera, etc.). Falta un alberg juvenil i un altre
càmping, més un parell d’hotels (durant tot
l’any estem al 80% d'ocupació hotelera)."

temàtics, proposem un turisme responsable
i sostenible. Promourem el turisme familiar,
els allotjaments sostenibles i les activitats
que posin en valor el patrimoni i el producte
de proximitat."

Ciutadans: "Fomentant la ciutat com a

Primàries: "Primer plantejaríem si Mataró

atractiu turístic (cultura, platja...), augmentant
l'oferta hotelera al front marítim. Millorant
infraestructures (com Rodalies), reforçant la
internacionalització de l'activitat amb el sector privat i captant nous mercats i potenciant
el turisme rural i agroturisme."

ha de ser una ciutat turística, tenint en compte
els problemes i avantatges que podria aportar
per a la ciutat i els seus habitants. Si la resposta és que sí, nosaltres som partidaris de
potenciar, en tot moment, els valors d’una
ciutat a qui li convé un bon rentat de cara."

REPORT 10 RESPOSTES 1866.indd 5

15/5/19 17:25

www.totmataro.cat/agenda

Agenda
Guia cultural

PUNSOLA AVUI,
70 ANYS DESPRÉS DE LA SEVA MORT
Dimecres

22

de maig
Conferència //
19.30 h //
Sala d'actes de la
Fundació Iluro (c. Santa
Teresa, 61. Mataró)

L

a filòloga Maria Roser Trilla
recordarà Josep Punsola, 70
anys després de la seva mort.
Poeta mataroní, membre actiu de
la Unió Excursionista de Catalunya
(UEC), que, a més, va treballar
molt intensament per recuperar
la cultura catalana després de la
Guerra Civil espanyola. La conferència farà un repàs a la seva trajectòria vital i professional, destacant fites com la col·laboració amb
el músic i escriptor Elisard Sala
o el seu rol com a guionista
de pel·lícules amateurs,
com 'Porta Closa',
d’Enric Fité.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
MÚSICA //

15è Cantània 'A de Brossa'

Concert de cambra: 'Bassal
& Piqué'

Divendres 17 maig / 21.30 h / Sala
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró)
/ Ant: 12 €. Taq: 15 €.
La banda osonenca, Oques Grasses,
presenten el seu nou disc en el
marc del Curtcircuit, acompanyat
del Youtuber Lildami.

17, 18 i 19 de maig / Dv. 20 h. Ds.
i Dg 12 h, 16.30 h i 20 h / Teatre
Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Entrada: 5 €.
Projecte de cantata participativa, amb la participació de prop
de 1.400 estudiants de cinquè de
primària de les escoles de Mataró
i Argentona.

Diumenge 19 maig / 18 h / Foment
Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) /
Entrada: 12 €. Reduïda: 10 €.
Ramon Bassal al violoncel i Marc
Piqué al piano presenten un repertori amb obres de Beethoven,
Schnittke i Chopin.

'Carnaval dels animals'

Moana Quartet

'Alpenstock'

Divendres 17 maig / 19.30 h /
Teatre Casal de la Nova Aliança
(c/ Bonaire, 25. Mataró)
Concert participatiu adreçat a famílies i alumnes de música en família, acompanyats dels alumnes
de cambra d'avançat. Organitza:
EMMM.

Diumenge 19 maig / 12 h / Les
Esmandies. Casal de Barri (Rda.
O'Donnell, 94. Mataró) / Taquilla
inversa
Interpretaran diferents moviments
dels quartets de corda dels músics
més destacats de finals del s. XIX
i principis del XX.

Dissabte 18 maig / 21 h / Teatre
La Massa (Plaça del Teatre, 3.
Vilassar de Dalt) / Anticipada:
14 €. Taquilla: 17 €.
Espectacle teatral a càrrec de la
Cia. Obskené. Una farsa que arrossega in crescendo a l’espectador
cap a una espiral d’humor negre.

Oques Grasses + Lildami
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nda

VERMUT MUSICAL /

DANSA /
7è Tots Dansen: 'Vibrar el
Temps'
22, 23, 24 maig / 19 h / Teatre
Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Entrada: 5 €.
Espectacle de dansa contemporània, amb 350 estudiants d’ESO
dels instituts de Mataró.

Pol Cruells Quartet
Diumenge 19 de maig / 12 h /
Jardins de la Biblioteca Antoni
Comas (Mataró) / Gratuït
El seu repertori és el resultat de
la fusió del folk i la cançó d’autor.
Organitza: Casa de la Música de
Mataró i AV Les Santes-Escorxador.

Tallers de l'Aula de Teatre

A.K.A Also Known As

Can Gassol Centre de Creació
d'Arts Escèniques (Pl. Pepa Maca,
15. Mataró) / Gratuït amb invitació
Dissabte 18 maig: 20 h, "Criatures",
grup de Teatre Social dirigit per
Marta Hernández.
Diumenge 19 maig: 12.30 h, "Un
enemic del poble", grup Aula
Júnior 10-11 anys, dirigit per Jessica
Pérez.

Divendres 24 maig / 21 h / Teatre
Principal (c. Església, 45-47.
Arenys de Mar) / Anticipada: 10
€. Taquilla: 12 €.
Espectacle de petit format, a partir
d'un text de Daniel J. Meyer. Amb
Albert Salazar, dirigit per Montse
Rodríguez. Guanyador de tres
Premis Teatre Barcelona i quatre
Premis Butaca 2018.
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INFANTIL //
Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 17 maig / 17.30 h: El
conte de la Rotllana Especial Dia
Internacional del Reciclatge: "Salvo
el món en un matí" de Jo Readman.
Dimecres 22 maig / 19 h: Art Time
"El llapis màgic de Joan Brossa",
de Judit Barnés.

15/5/19 19:29
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SARDANES /

FESTES /
Romeria Rociera 2019

Ballada de sardanes

Del 17 al 19 de maig / Parc
Forestal de Mataró
Un any més, la Casa de Andalucía
de Mataró organitza un cap de setmana de romeria al Parc Forestal,
amb missa rociera, acampada, actuacions de ball, ofrena floral, etc.

Dissabte 18 maig / 19.15 h / Plaça
de Santa Anna (Mataró)
Tarda de ballada de sardanes amb l'acompanyament de
la Cobla Ciutat de Granollers.
Organitza: Agrupació Sardanista
Santa Anna.

Dijous 23 maig / 17.30h: Els Dijous
a la Biblio Especial Dia Mundial de
la Diversitat Cultural.

Biblioteca Antoni Comas (c.
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Divendres 17 maig / 18 h: "Tarda de
tallers: l'Índia", amb la Fundación
Vicente Ferrer.
Dimecres 22 maig / 18 h: L'hora del
conte especial maig intercultural
"Contes d'aquí i d'allà", a càrrec
de Clau de Sol Contes.

Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Dissabte 18 maig / 18 h: Storytime.
L’hora del conte en anglès "Where
do you live?", amb Get It English.
Dimarts 21 maig / 18 h: L'hora del
conte especial "Històries del bosc",
a càrrec de Fes-t’ho com vulguis.

Esgrafiem en família
Dissabte 18 maig / 12 h / Casa
Coll i Regàs. Fundació Iluro (C.
d’Argentona, 55. Mataró)
Visita i taller familiar per descobrir
detalls de l'obra de Puig i Cadafalch.

Penjadors sensitius
Diumenge 19 maig / 12 h / Can Marfà
Gènere de Punt. Museu de Mataró
Activitat familiar, joc de pistes i taller, adreçat a infants de 5 i 12 anys.

El taller secret d'en Subarroca
Diumenge 19 maig / 12 h / Nau
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Activitat familiar, per a infants majors de 5 anys.
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FESTES I FIRES //
Romeria Rociera 2019
Divendres 17: 20 h Parc Forestal,
Acampada de romeros.
Dissabte 18: 19 h Actuacions a
l'escenari central: Balls de la Casa
de Andalucía de Mataró. Escola
de dansa de Susana Salvador.
Casa Cultural Sabor Andaluz. 21
h Actuacions a la caseta de la
Casa de Andalucía: Balls de la Casa
de Andalucía de Mataró. Ismael
González en acústic.
Diumenge 19: 8 h Pl. Andalusia,
Concentració rociera i ofrena floral a la Virgen del Rocío. 8.15 h des
de la plaça d'Andalusia, Sortida
en romeria fins al Parc Forestal.
12.30 h al Parc Forestal, Missa rociera oficiada pel bisbe monsenyor
Joan Godayols i cantada pel Coro
Sueño Rociero del Centro Cultural
Andaluz de Granollers. 17 h, Festival
de ball andalús a l'escenari central,
actuacions de Casa de Andalucía
en Mataró. A.C.A. Hermandad La
Armonía. Tot seguit, Comiat de la
Virgen del Rocío.

XERRADES I LLIBRES//
Genealogia i genètica. Arxius i
ADN. Descobrint avantpassats
amb Family Search
Dilluns 20 maig / 18.30 h / Can
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Dan Hull explicarà com podem descobrir els nostres avantpassats
amb l’ús del portal Family Search
i amb les proves de l’ADN.

On bouquine!
Divendres 17 maig / 19 h /
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia en francès "Le grand marin", de Chaterine Poulain.

CI-FI Club
Dimarts 21 maig / 19 h / Biblioteca
Pompeu Fabra (pl. Occitània, s/n.
Mataró) / Cal inscripció prèvia
Tertúlia literària de ciència-ficció amb l'obra "El cas de Charles
Dexter Ward", de H.P. Lovecraft.

'Joan Peiró a Mataró: sindicalisme, cooperativisme i cultura
revolucionària'
Dijous 23 maig / 19 h / Can Marfà
Gènere de Punt. Museu de Mataró
Projecció del documental dirigit
per Eloi Aymerich, i conferència
a càrrec dels historiadors Josep
Puig-Pla i Miguel Garau.

'Profetes, la paraula incòmoda'
Dijous 23 maig / 19.30 h / Casal
de Sant Josep (Mataró)
Conferència 'Quan l'art es torna denúncia', a càrrec de la Dra.
Àngels Turón. Organitza: Escola
de Teologia del Maresme.

RUTES I VISITES //
Vapors, fàbriques i cooperatives del Mataró industrial
Dissabte 18 maig / 18 h / Des de
la Nau Gaudí (c. Cooperativa, 47.
Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric patrimoni històric de Mataró.
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Des de Rocafonda al Pla d’en Boet,
des de Cerdanyola a l’Havana

Mataró,

una sola ciutat
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'L'obsessió creativa'

INAUGURACIÓ /

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

'Jardí Pintat'
Museu del Càntir (c. Església,
9. Argentona) / Fins al 30 de
juny. Inauguració: divendres 17
de maig a les 19 h.
Exposició de pintures de la
reconeguda artista Marta Duran
(Mataró, 1955).

'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).

Ateneu Fundació Iluro (La Riera,

'Mirades'

92. Mataró).
Inauguració: divendres 17 de maig
a les 19 h. Fins al 2 de juny:
• 'CERS. El títol europeu que va fer
història a Mataró', del CH Mataró.
Fins al 19 de maig:
• 'Flashback. Leopoldo Pomés'.
Fins al 2 de juny:
• 'Certamen de les Arts 2019'.

Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 30 de maig.
Obres de Fernando Barreto.

'El Mataró d’en Terri (1918
-2000)'

'Rocafonda és bella'

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

'Feminae... Mujeres'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Fins al 2 de juny.
Obres de Silvia Alcalá.
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'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.

'Biogeometries'
La Destil·leria (Camí Ral, 282.
Mataró) / Fins al 5 juny.
De l'artista Catherine Lorton.

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

Centre Cívic Rocafonda (C. del
Poeta Punsola, 47. Mataró) / Fins
al 21 de maig.
De l’Institut Les Cinc Sénies, sobre medi ambient, residus i barri.

'Zona intrusa 12. Prendre la
paraula'

'Pintures, persones, paisatges
del cor'

'Escoles d'altres mons'

Fundació Hospital (c. Sant Pelegrí,
3. Mataró) / Fins al 31 de maig.
Fotografies de Manuel Contreras.

M|A|C Espai. Can Palauet (c. Palau,
32. Mataró) / Fins al 9 de juny.
Projecte dels centres educatius.

Biblioteca Pública Antoni Comas
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró) /
Fins al 30 de maig.
Fotografies de Kim Manresa.
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MUSEUS /
Dia Internacional dels Museus
i Nit dels museus
Dissabte 18 maig.
Els museus i sales d'exposicions
ofereixen portes obertes, horari
especial de 17 a 24 h i activitats
per a tothom: visites, concerts,
espectacles, familiars, etc.

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

Visita guiada a l'àrea de reserva de col·leccions tèxtils

De fils i porcellanes. Instal·lació
ceràmica de Mia Llauder

Dissabte 18 maig / 11.30 h / Can
Marfà Gènere de Punt. Museu
de Mataró

Dissabte 18 maig / 20 h / Can Marfà
Gènere de Punt. Museu de Mataró
Itinerari artístic i literari, lectura
dramatitzada de l'actriu Rosa Vila.

Visita teatralitzada a la vil·la
romana de Torre Llauder
Dissabte 18 de maig / 12 h / Vil·la
romana de Torre Llauder (Mataró)

Museu Arxiu de Santa Maria
(C. Beata Maria, 3. Mataró)
Dissabte 18 maig / De 18 a 20 h:
"La capella dels Dolors i la Sala de
Juntes. Antoni Viladomat en estat
pur". D'11.30 i 18.30 h: Visita comentada: 'Les Santes vistes des de
dins. La capella i els tresors del museu de les patrones mataronines'.

El relat de... Ah, l'art? Ah,
l'art!, a la carta
Dissabte 18 maig / De 18 a 22 h
/ Sala d'Exposicions Can Palauet
(c. d'en Palau, 32. Mataró)
Visita comentada amb els nois i noies de 1r de l'Institut Les 5 Sénies.

Conversa Quico Pi de la Serra
Dissabte 18 maig / 19 h / Can Serra
Història de la Ciutat. Museu de
Mataró

Ca l’Arenas Centre d’Art.
Museu de Mataró (c. Argentona,
64. Mataró)
Dissabte 18 maig / 18 h: "Eros i
Talia. Narracions d'històries clàssiques", de la mà de Jordina Biosca.
22 h: "Quico Pi de la Serra. Dues
tasses", fi de festa amb concert.

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

Museu del Càntir (Pl. Església,
9. Argentona)
Dies 17, 18 i 19 maig: Portes obertes
al Museu, a l'exposició permanent
i temporal.
Dissabte 18 maig / 22 h: Nit de Cant
Actuació de la Coral Llaç d'Amistat.
Diumenge 19 maig / 12.30 h: Recital
poètic d'autors del Maresme: aigua,
terra i Argentona + Vermouth.

Nits dels museus al MEM
Dissabte 18 maig / De 21.30 a 24
h / Museu Enric Monjo (Camí Ral,
30. Vilassar de Mar)
Portes obertes a l'exposició temporal
amb la performance "El somni de
l'aigua" i instal·lacions lluminoses.

Casa Coll i Regàs. Fundació
Iluro (c. Argentona, 55. Mataró)

Música i art

Dissabte 18 maig / 18 i 20 h: "La
casa Coll i Regàs, com a mostra
del Modernisme" visita guiada i
concert de l'EMMM. De 22 h a
mitjanit: Portes obertes.

Dissabte 18 maig / 19 h / MuseuArxiu Can Caralt (Ctra. Sant Vicenç,
14. Sant Andreu de Llavaneres)
Visita comentada i musicada per
sis obres del fons del museu.
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Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00

> 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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ACTIVITATS //
'Ens hidratem bé?'

ART: 'Emperadors, bàrbars i
heretges. L'art a Ravena els
segles V i VI'

Conferència itinerant, a càrrec del
personal tècnic de gent gran de la
Fundació Pere Tarrés.
Dilluns 20: 16.30 h al Casal
Municipal Gent Gran de Rocafonda
(c. Colòmbia, 55. Mataró).

Dimecres 22 maig / 18 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Conferència a càrrec d'Anna
Orriols (Professora titular d'Història de l'Art - UAB). Aules Sènior de
Mataró d'Extensió Universitària.

Grup de Lectura comentada
per a la Gent Gran
Dijous 23 maig / 18 h / Biblioteca
Popular Fundació Iluro (c. d'en
Pujol, 19-25. Mataró)
Tertúlia literària al voltant de
l'obra "Lo color més blau" de Maria
Aurèlia Capmany.

CASALS //
'Els drets de les persones usuàries dels serveis de telefonia
i internet'

Dimarts 21: 10.30 h al Casal
Municipal de la Gent Gran de la
Llàntia (pl. de la Flor, 11 B. Mataró). 17
h al Casal Municipal de la Gent Gran
Pla d’en Boet (c. Juan Sebastián
Elcano, 6. Mataró).
Dijous 30: 10.30 h Casal Municipal
de la Gent Gran de Cirera (Rda.
Frederic Mistral, 8. Mataró). 17 h,
Casal Municipal de la Gent Gran de
Molins (c. de la Mare de Déu dels
Àngels, 16. Mataró)

Dimecres 22 maig / 17 h / Casal
Municipal Gent Gran de l’Havana
(Camí Ral, 163. Mataró)
Xerrada a càrrec de F. Xavier
Sánchez Moragas, especialista en
dret del consum del Servei de Salut i
Consum de l’Ajuntament de Mataró.

'Remeis casolans'
Dijous 23 maig / 17 h / Associació
Parkinson Maresme (c. Sant
Pelegrí, 3. Mataró)
Xerrada a càrrec de Cristina Martí,
cofundadora Grup d’Estudi i Difusió
de Plantes i Remeis del Maresme
i Vallès.

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

Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
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. • Festa
Major de la Residència (del 30 de
maig al 7 de juny).

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

AUDIÒFONS DES DE 390 €

A ONAcústica LI GARANTIM
LA MILLOR AUDICIÓ
CENTRES AUDITIUS DE QUALITAT

93 799 98 92
www.onacustica.net • Carrer Balmes 412, BCN • Rda. Prim 67, Mataró
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Sèniors
Ictus
La mort del polític Rubalcaba
com a conseqüència d'un ictus,
posa sobre la taula l'existència negativa d'aquesta malaltia, provocada per un trastorn brusc de la circulació cerebral, en què hi ha una
àrea afectada de forma transitòria o
permanent per isquèmia o hemorràgia. Representa la primera causa
de mortalitat femenina, la segona de
mortalitat masculina i constitueix
la primera font generadora de seqüeles neurològiques permanents
en les persones adultes.
Lamentem profundament la mort
d'aquest significatiu polític, tot i que
aprofitant el seu ressò mediàtic, per
fer palesa una assignatura pendent,
constatada pel grup IctusPremià, sobre el tractament d'aquesta malaltia
en la seva fase post ictus, la menys
dotada dels recursos sanitaris necessaris per ser solucionada.
L'ampli desconeixement de l'evidència científica de la neuroplasticitat, la capacitat del cervell per
reciclar-se, es tingui l'edat que es
tingui, ignorada per la majoria dels
pacients post ictus, provoca que es
conformin amb les seves seqüeles
negatives, quan realment existeixen
els principis científics necessaris
per ser tractada i superada.
Aquest desconeixement provoca
una manca de massa crítica de pacients afectats, que convençuts de
la seva rehabilitació, reivindiquin i
exigeixin la cerca de solucions als
serveis sanitaris i de salut, incapaços
d'afrontar un problema, més per
manca de talent que d'economia,
que requereix el treball comunitari
en xarxa, d'equips transdisciplinaris
disposats a solucionar-lo mitjançant
la innovació i la creativitat.

Mataró una ciudad
limpia y segura
AUMENTAREMOS el presupuesto en limpieza reduciendo las aportaciones que el
Ayuntamiento hace para pagar la deuda de
PUMSA
MEJORAREMOS la limpieza de nuestras
calles, con barridos y agua a presión, una
vez a la semana en toda la ciudad
RECUPERAREMOS la recogida a domicilio
de muebles y trastos viejos.
AUMENTAREMOS la limpieza en sectores
críticos de la ciudad, como los polígonos. Así
como las inspecciones para sancionar a los
incívicos.

“Mataró volverá a ser la
ciudad de la que todos
estemos orgullosos”

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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

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

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Hores convingudes

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57
drpereperez@hotmail.com
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DEL 17 AL 23 DE MAIG DEL 2019

PUGEN A PRIMERA
El CE Mataró aconsegueix el cinquè títol de lliga de la seva
història per pujar a la 1a Catalana

• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ •
• RIERA, 17 · MATARÓ •
www.win333mataro.com
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MINUT ZERO

Opinió

Josep Gomà
redactor "tot esport"

Una campanya molt meritòria
Entre tots hem d'aconseguir que el CE Mataró es consolidi a 1a Catalana
Fa uns dies parlava de la poc valorada tasca dels cuers, però avui
toca valorar també el mèrit dels que
queden campions. Dels que han fet
nous mesos de feina ben feta... per
acabar parint un títol. Com ho ha
fet el Club Esportiu Mataró de la mà
de Raul Monroy per acabar proclamant-se campió de la 2a Catalana i
assolir l’ascens a 1a Catalana.
I per valorar més aquest títol cal
dir que el Club Esportiu Mataró
des que va prendre aquest nom en
acabar la guerra civil, i d’això farà ja
80 anys, només en cinc ocasions ha
quedat campió de lliga.
Hi ha diversos mèrits que valoren
la tasca regular de l’equip groc-inegre. Com el fet d’haver estat al
capdavant de la competició des de
la primera jornada. Només en algun
moment van tenir enganxat el Turó
Peira, però se’n van desfer guanyant
en el duel directe a dalt del turó barceloní, en un mai millor dit “duel en
el cim”. I al final han resistit l’atac
despietat del Mollet.
Ha estat també l’equip més

golejador, amb 80 gols fins el moment. I arriben a l’últim partit a
casa imbatuts al Municipal del
Centenari, un èxit que no s’ha pogut
completar des de fa 46 anys.
Fa quatre anys l’equip groc-i-negre ja va assolir aquest ascens, però
després en la temporada següent,
marcada per les obres de les grades
del Municipal, es va baixar. Es van
viure partits freds, amb el públic
allunyat, en el sentit més directe, de
l'equip.
Ara, en uns bons moments del futbol local, amb el Molinos, i esperem
que el Cirera, a 2a catalana, caldria
que els aficionats tornessin al camp,
recordant que és l’equip que porta
el nom de la ciutat. Fem-lo de tots,
com abans. No fem com molts, inclús
socis, que diuen: ja juguen bé ja, però
hi ha tan poca gent, recordo aquells
temps en què el camp estava ple... i
em fa cosa veure les grades buides.
Doncs omplim-lo la temporada vinent
i fem que el Mataró torni a ser el que
havia estat. Que no fa pas tant jugàvem amb el Girona... i el guanyàvem.

Agenda
Casa
HOQUEI PATINS Exposició
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
X ANIVERSARI COPA CERS

Divendres 17| 19 h | Fundació Iluro

ATLETISME
21A MITJA MARATÓ "CIUTAT
DE MATARÓ"

Dissabte 18| 18:30 h | Passeig de MarinaTecnocampus

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - PREMIÀ DE MAR

Dissabte 18| 18:45 h | Mpal. Centenari

FUTBOL 3a Catalana
CERDANYOLA - PLA D'EN BOET

Dissabte 18 | 17 h | Mpal. Camí del Mig

FUTBOL 3a Catalana
PLA DEN BOET - ARENYS MAR

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

MOLINOS - MATARONESA

Diumenge 19 | 12 h | Mpal. V.Alegre Molins

FUTBOL SALA 2a Divisió B
ALIANÇA MATARÓ - SALOU

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

FUTBOL SALA Div. Honor Cat.
ALIANÇA MAT.- IND.S.COLOMA

Diumenge 19 | 11:45 h | Pav. Teresa M. Roca

VOLEIBOL 1a Catalana Fem.
CV MATARÓ - GET BLUME

Dissabte 18 | 16:15 h | Pav. Euskadi

Fora
HANDBOL Copa Catalana Mas.
MONTCADA - JH MATARÓ

Dissabte 18| 20 h | Pav. Miquel Poblet-

FUTBOL 3a Catalana
LLOREDA - UD CIRERA

Diumenge 19| 12 h | Mpal. LLoreda (Bad.)

El Personatge

RAUL MONROY

entrenador del CE MATARÓ

LA SALUT - LA LLÀNTIA

Diumenge 19| 12:15 h | Mpal.Pere Gol (Bad.)

Staff el

tot

Esport
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L'entrenador que ha portat el
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FUTBOL

2a CATALANA
El CE Mataró ja és campió

Tornen a ser equip de primera
categoria catalana

32a jornada (11/12 de maig)
Young Talent - Valldoreix ......................1-1
Sant Andreu At.- Turó Peira .................3-2
SANT POL - Llefià....................................3-1
Parc - CE MATARÓ ............................... 0-5
Molletense - Sarrià ............................... 0-3
PREMIÀ MAR - Besós BV ..................... 2-1
Pubilla Casas - Montcada ..................... 2-1
Canyelles - Mollet .................................0-4
Europa B - Singuerlín............................ 2-0

Classificació

CE MATARÓ 74; Mollet 68; Turó Peira
64; Montcada 53, PREMIÀ MAR i Europa
B i Valldoreix 49; Sarrià 45; Parc 44; Molletense i Llefià 42; Canyelles 41; SANT
POL, Sant Andreu At. 32; Singuerlín,
Young Talent i Pubilla Casas 29; Besós
BV 27.

Cinquè títol de la història
El títol aconseguit és el cinquè de la
història del CE Mataró.
Els anteriors havien estat aquests:
1947-48 1a Catalana
1968-69 Preferent
1978-79 1a Territorial
2014-15 2a Catalana

Derbi intranscendent però
amb atractiu "estadístic"

El dissabte a les 18:45 hores es juga el
derbi maresmenc entre el CE Mataró
i el Premià Esportiu al Municipal del
Centenari, que serà ja intranscendent
a efectes classificatoris. L'equip local
ja és campió i els premianencs ja no
tenen cap mena d'opció de poder jugar
la promoció.
Però el partit té un especial atractiu, ja
que si el CE Mataró no perd tancarà la
lliga imbatut a casa, una cosa que no ha
succeït des de la temporada 1972-73.
L'equip premianenc ha visitat el Municipal 16 vegades i en moltes categories,
inclosa la 2a B. El balanç és de només 2
victòries locals, 6 empats i 8 victòries
premiamenques, com en l'última visita
la temporada 2016-17 quan van guanyar
per 2-3. L'última victòria local es remunta a la temporada 1978-79 (3-0).
A la primera volta el Mataró va guanyar
a Premià (on hi ha guanyat 8 vegades)
per 0-1 amb gol de Kique.
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Uri Martínez va obrir el marcador. | JGN

El CE Mataró va marcar en fred i
després va ser molt superior
El CE Mataró va guanyar al Municipal
del Fort Pienc al carrer de la Marina de
Barcelona per sumar els tres punts que
li faltaven per ser campió de 2a Catalana
de forma matemàtica. D'aquesta manera
el club groc-i-negre, que presideix Fran
Seijo, aconsegueix el seu cinquè títol
de lliga i a més l'ascens a 1a Catalana.
Fa quatre anys el CE Mataró va assolir l'ascens al camp de l'Energia a
Sants guanyant per 0-6 al Dinàmic
Batlló, en un partit que es va encarrilar
amb un gol d'Uri Martínez en el primer
minut de joc. Doncs el diumenge es
va repetir la història i el mateix Uri
va obrir el marcador en el primer minut aprofitant una centrada de Kique.
Els locals van pressionar bé amb joc
directe, però quan s'havia superat el
quart d'hora Samuel Bayón va rematar
una centrada d'Aleix Cirera per fer el
segon. En el tram final de la primera
part i l'inici de la segona moltes més
ocasions per a l'equip groc-i-negre,

0
5

UD PARC
CE MATARÓ

CE MATARÓ: David Moran, Aleix Cirera
(Víctor Yustos 62'), Dani Prieto, Adrián
Simón (Aitor Vázquez 62'), Isma Aguilar,
Aleix Aznar "Parri" (Marc Pascual 62'),
Adrian Redondo "Fiti", Aitor Gonzàlez,
Kique Amador, Uri Martínez (Toni Muñoz
68'), Samuel Bayón (Pedro Pareja 68').
GOLS: 1' URI (0-1); 17' SAMU (0-2); 67'
KIQUE (0-3); 71' TONI (0-4); 89' PEDRO
(0-5).
Han completat la plantilla, que dirigeix Raul
Monroy, i són partíceps també de l'ascens:
Pol Andiñach, Sergi Sànchez, Cristian
Fernàndez "Peque", Ricard Castrillo "Ricky",
Andoni Sesma, Lluis Garcia, Ferran Barrera
i Mamadou Diallo. Han jugat algun partit
els juvenils Oliver Leiton, Adnane Ghailan,
Felipe Schol, Xema Rodrigo i Aaron Vallejo.
I també cal citar a Kiku Parcerisas i Guillem
Creus, que ja van ser baixa.

amb diversos pals i aturades del porter,
fins que Kique va fer el tercer de gol
olímpic directe des del córner. Després
Toni i Pareja de bonica vaselina van
arrodonir la golejada. En acabar lògica
eufòria entre jugadors i seguidors que
van celebrar el títol i l'ascens.
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FUTBOL

La pitjor jornada de la temporada
amb només tres punts mataronins

3a CATALANA
El Cirera continua segon
32a jornada (11/12 de maig)
Vilassar Mar B - Santvicentí ............... 3-0
MATARONESA - Lloreda ..................... 3-3
Llavaneres - Cabrils ................................1-1
LA LLÀNTIA - Montgat ..........................1-3
Premia Dalt- Vilassar Dalt ................... 0-2
Masnou At.- CERDANYOLA .................5-1
Montsant - MOLINOS .......................... 2-1
CIRERA - La Salut ...................................2-2
PLA D'EN BOET - Arenys de Mar....... 4-4

Classificació
La Llàntia va veure trencada la seva ratxa. | D. F.

L’equip llantienc va veure trencada la
seva ratxa de 12 victòries seguides i diu
adéu al segon lloc. L’equip montgatenc
en zona de descens es va avançar amb
0-2 al descans. Després Yusupha va reduir i els visitants es van quedar amb
deu, però ja prop del final van sentenciar
amb el tercer gol.

5
1

MASNOU AT.
CERDANYOLA

CERDANYOLA: Moreno, Sergi, Valero,
Raul, Mas, Carrasco, Serra, Valle (Traoré
62’), Delgado, Drame (Saibo 69’), Àlex.
L’equip vermell cau a la zona de descens. L’equip masnoví va aixafar l’equip
cerdanyolenc a la primera part marcant
quatre gols. Només en temps afegit arribà el gol de l’honor de Sergi.

2
2

CIRERA
LA SALUT

CIRERA: Toni, Cristian R., Palau,
Karamba, Ximillo, Juako (Frank 46’),
Agus, Baba (Isaac 62’), Yustos, Izar, Aleix
(Gianluca 79’).
L'equip cirerenc va deixar escapar dos
punts, però continua depenent d'ell. Tot
i tenir més ocasions, va anar sempre a
remolc en el marcador. Baba i Frank van
igualar els gols dels badalonins.

1
3

AD LA LLÀNTIA
FUND. MONTGAT

LA LLANTIA: Joan, Yusupha, Hassan
(Sergio 55’), Salvia, Paby, Saiku, Jerreh,
Guedes (Yakhouba 46’), Ibra, Said i Ibu
(Andrada 46’).

2
1

MONTSANT
MOLINOS

UD MOLINOS: Nacho, Mamadou,
Albert Roca, Héctor, Carmona (Isra 60’),
Micky (Joan 56’), Uri Martín (Gerard Roca
56’), Jorge, Aitor, Óscar (Cano 60’), Rubén
(Adri 56’).
El campió després de tota una volta
sense perdre es va relaxar amb en obtenir el títol i va caure derrotat davant
un equip de la zona baixa.
Aitor Moreno va marcar a la primera
part, però l’equip barceloní, que s’hi
jugava la permanència va capgirar el
marcador a la represa, amb el segon
gol ja en temps afegit.

3
3

MATARONESA
LLOREDA

MATARONESA: Palomino, Dembo
(Moya 50’), Guti, Hidalgo (Othman 72’),
Mendy (Viladomiu 53’), Beltran, Sissoko,
Bofarull, Navarro, Joan, Badre.

MOLINOS 75; CIRERA 66; Vilassar B
65; Santvicentí i LA LLÀNTIA 61; Vilassar Dalt 60; Llavaneres 47; Cabrils 46;
Arenys Mar 45; MATARONESA 42; Lloreda 39; Premià Dalt 34; Masnou At. 33; La
Salut i Montsant 32; Montgat i CERDANYOLA 27; PLA D'EN BOET 22.
Dos derbis mataronins
Cerdanyola – Pla d'en Boet al Camí del
Mig el dissabte a les 17 h.
Molinos – Mataronesa, diumenge 12 h.
Cirera juga al camp del Lloreda (DG 12 h)
i La Llàntia també juga a Badalona contra La Salut (DG 12:15 h).

4
4

PLA D'EN BOET
ARENYS DE MAR

PLA D'EN BOET: Jairo, Javi, Lluc, Badr,
Carrasco, Valencia, Adama, Farissi, Cortés (Barris 68’), Eric (Cano 68’) i Montes
(Joel 72’).
L’equip groc-i-blau només va poder sumar un punt i pràcticament diu adéu a
la categoria.
Farissi va avançar els locals a la primera part. A la represa Montes i Eric van
marcar, amb gol arenyenc enmig, per
posar el 3-1 quan quedava mitja hora.
Però l’equip visitant va capgirar el marcador, i l’empat local va arribar en temps
afegit gràcies a Pedro Carrasco.

Tercer empat consecutiu i quart en cinc
jornades del conjunt arlequinat, que segueix tranquil amb la permanència a la
butxaca. Badre va avançar l’equip local i
després de l’empat, Joan Garcia va fer el
segon. Els badalonins van posar-se per
davant, però tot i que la Mataronesa
jugava en inferioritat, Joan va fer el gol
de l’empat.
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FUTBOL / TRIATLÓ

1a CATALANA FEM.
Acaben la lliga en 11 è lloc

Acaben la temporada amb una
bona victòria a casa

El CE Mataró acaba en onzé lloc amb
30 punts, assolint còmodament la
permanència. Ha estat campió el
Palautordera amb 75 punts.

LLIGA NAC. JUV.
S'escapa l'ascens

El CE Mataró juvenil va perdre contra el
Barça B per 1 a 3 i se li ha escapat l'ascens
a la Divisió d'Honor que en alguns moments es va tenir a prop. L'equip groc-inegre és cinquè i defensarà aquest lloc
en l'últim partit a Badalona.

1a CATALANA
El Vilassar de Mar campió
El Vilassar de Mar d'Alberto Aybar va
guanyar per 2-1 al Sant Cugat i ja s'ha
proclamat campió a falta de dues jornades per acabar el campionat.
L'Argentona que ja havia baixat va perdre per 3-2 al camp del SJ Montcada.

4a CATALANA
El Calella, campió, puja a
3a Catalana

En l'última jornada el Calella, que depenia d'ell mateix per ser campió, no va fallar al camp del Molinos B i guanyant per
1-2 s'ha proclamat campió i retorna a 3a
Catalana. El Tiana jugarà la promoció.
Els equips mataronins acaben així: 3r
Juventus AC; 5è Molinos B; 9è Mataró
Athlètic 9è; 12è Juvesport; 15è Rocafonda.

Alegria per acabar la lliga. | D. FERRER

El CE Mataró femení va aconseguir
tancar la lliga amb victòria en l'últim
partit jugat al Municipal del Centenari,
i acaba la temporada del seu debut a la
1a Catalana en un bon 11è lloc.
L'equip groc-i-negre va rebre un gol
molt aviat però va remuntar amb gols
de Montse Benítez i Elisabet Paredes
abans del descans i de Dolores Torres
quan ja s'estava acabant el temps
reglamentari.

CE MATARÓ
GUINEUETA

CE MATARÓ: Naomí Luque, Oliva
Robert, Carla Comas, Jasmina Navarro,
Montse Benítez, Ariadna Velasco, Elisabet Paredes, Sara Angelina Armoa, Anna
Carles, Laia Garcia, Meritxell Guardia.
Després van entrar Paula Cabanas,
Andrea Àlvarez i Dolores Torres.
També formen part de la plantilla Judit
Martínez, Ainoa Cros, Natashja Villanueva, Ona Niubó, Dori Apolo i Jairexi Flores.

Bon inici de les noies del
CN Mataró a la lliga estatal

El passat cap de setmana es va disputar
la primera jornada de la lliga estatal
de triatló 2019 a Águilas amb la disputa de la Copa del Rei i el Campionat
d'Espanya de relleus. La Copa del Rei
es celebra com cada any en forma de
crono per equips amb un mínim de 4
components. Tots els components
s’han de mantenir junts durant els 3
sectors de 750 m de natació, 20 km de
ciclisme i 5 km de cursa a peu.
Les noies van ser les més destacades assolint l'onzena posició amb un
temps de 1:12:01 amb l’equip format per
Clàudia Luna, Aida Fàbrega, Júlia Raja,
Alexandra Cassan i Judit Zaragoza, que
van fer una gran competició sempre
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ajudant-se entre elles, detall molt important en aquesta competició de triatló en equip. En nois Oriol Gili, Aleix
Garreta, Adrià de Moya, Ivan Roca i
Oriol Bruguera van lluitar en tot moment arribant a meta en 1:06:37 en la
44a posició.
Diumenge es va disputar l'Estatal
de relleus. L’equip femení va disputar
aquest campionat en què cada equip
està compost per 3 rellevistes que han
de fer un triatló de 250 m nedant, 8
km de bici i 1,5 km de cursa a peu. Les
tres representants van ser Alexandra
Cassan, Clàudia Luna i Júlia Raja, que
van assolir una gran 13a posició amb
un temps final de 1:15:43.
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WATERPOLO

L'eficàcia en el xut decanta la
semifinal cap al costat andreuenc

Div.Honor Fem.
Sense sorpreses a les
dues semifinals
Sant Andreu - LA SIRENA CNM......... 9-4
LA SIRENA CNM - Sant Andreu........8-10
Sabadell - Mediterrani ........................ 17-7
Mediterrani - Sabadell. ....................... 7-17
Sabadell i Sant Andreu disputen
la final per segon any seguit

Zablith parlant a les jugadores. | d. ferrer

La Sirena va dependre molt de
la seva boia Brigitta Games i
acaba cedint en el darrer quart
La Sirena CN Mataró havia de guanyar
per intentar allargar la semifinal del
"play-oﬀ" i va tenir les seves opcions.
Però al final el CN Sant Andreu va
mostrar-se superior sobretot en el
llançament (50% d'encert, per un 26%).
A diferència del primer partit, en
aquest va ser l'equip barceloní el que
va manar en l'inici, amb un ràpid 0-2 i
tancant el primer quart amb 1-3 i amb
la sensació que tenia la moral guanyada al seu rival.
En el segon quart Helena Lloret i
Clara Cambray, per dues vegades en
dos atacs consecutius, van marcar
per empatar. Eren uns moments en
els quals la defensa local funcionava
a la perfecció i l'atac visitant estava
bloquejat. Però Pili Peña, que seria
la màxima golejadora visitant, ho va
desencallar amb una perfecta vaselina
llunyana prop del descans.
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8 LA SIRENA CNM
10 CN SANT ANDREU
LA SIRENA MATARÓ: Gaby Stone
portera (5 aturades); Laura Vicente,
Helena Lloret (2), Lea Bachelier, Brigitta
Games (4), Audrey Daulé, Clara Cambray
(2), Cristina Nogué, Marta Bach, Queralt
Bertran, Júlia Soler, Carla Graupera,
Júlia Àvila (ps). 8 gols de 31 xuts, de 42
opcions d'atac; 7 exclusions.
CN SANT ANDREU: Elena Sánchez portera (13 aturades); Peña (4), Gual (2), Luque, Morell (1), Ariño, Jakovich, Sleeking
(2), Palacio, Keuning, Crespi (1), Sánchez.
10 gols de 20 xuts, en 37 opcions d'atac; 7
exclusions i 1 penal en contra.
PARCIALS: 1-3, 3-2, 3-3, 1-2.

En el tercer quart La Sirena va anar
carregant joc a la boia, on Brigitta
Games feia molt de mal, posant per
davant el seu equip. Tot i un penal
aturat per Elena Sànchez a Helena
Lloret, el domini del partit semblava
haver canviat de mans. Però l'equip
andreuenc va marcar tres gols en
menys de dos minuts i es va tornar a
posar dos per sobre. Altra vegada les
visitants controlaven la situació, tot
i que Games mantenia les sirenes en
el partit amb el 7-8.
En l'últim quart l'equip local ja a
remolc, va començar a topar amb els
pals, en haver d'ajustar els xuts davant
la bona portera rival, i fins a quatre
vegades la pilota va anar a la fusta.
En canvi a l'altra banda Gual i Morell,
dues de les joves promeses visitants,
van augmentar la diferència per primera vegada als tres gols i ja els va
posar la victòria, i la final, a la butxaca.

El dimecres començava la final que
es decideix el cap de setmana entre
sabadellenques i andreuenques.
Per segon any consecutiu La Sirena CN
Mataró s'ha quedat sense final de la
lliga de Divisió d'Honor. El segon lloc
estatal ha passat, de moment, a les
mans de l'equip de Javi Aznar, que en
els darrers temps li té la mida presa a
l'equip mataroní i que en alguns partits
ha plantat cara al totpoderós Sabadell
(11-9 a la Copa i 10-8 en l'últim partit de
la lliga).

Es bloquegen
9
4

SANT ANDREU
LA SIRENA CNM

LA SIRENA CN MATARÓ: Gaby Stone,
Laura Vicente (1), Helena Lloret (1), Lea
Bachelier, Brigitta Games, Audrey Daule,
Clara Cambray (2), Cristina Nogué, Marta
Bach, Maria Bernabé, Júlia Soler, Carla
Graupera, Júlia Àvila (ps).
PARCIALS: 1-2, 4-2, 2-0, 2-0.

En el primer partit l'equip mataroní va
començar bé i es va avançar amb un
0-2. En el segon quart, després del 1-3
de Clara Cambray, l'equip andreuenc va
tenir uns moments d'inspiració i amb
un parcial de 4 a 0 va capgirar el marcador i al descans va arribar amb un
5-4, després d'un gol d'Helena Lloret
que donava esperances.
Però en els dos últims quarts la defensa i la porteria locals es van mostrar
insuperables i La Sirena, bloquejada
absolutament, no va poder marcar ni
un sol gol en els 16 minuts. En canvi
quatre jugadores andreuenques diferents van trobar porteria.

15/5/19 18:26
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

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

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

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

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

OFERTA!

PLATO PIETRA
120 X 70 BLANCO
100% PERSONALIZABLE
ANTIDESLIZANTE · CLASE III
MASA COLOREADA
TACTO CONFORTABLE
ANTIBACTERIANO

¡SIN LÍMITE
DE UNIDADES!
2P GRESS ARGENTONA 1869.indd 2

136

sólo

€/Ud.

· 120 x 80 Mismo precio.
· Disponible en más medidas.

14/5/19 16:12

NOVEDAD!
CONOCE NUESTRA NUEVA
LÍNEA DE MUEBLES DE BAÑO
CONJUNTO 2:
Mueble 2 cajones 80cm
+ Pica de porcelana
+ espejo liso
Por sólo

180 €

CONJUNTO 3:
Mueble 3 cajones 80cm
+ Pica de porcelana
+ espejo liso

Por sólo

215€

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

Con y sin tirador al mismo precio

Con y sin tirador al mismo precio

DISPONIBLES EN VARIAS MEDIDAS Y COLORES

2P GRESS ARGENTONA 1869.indd 3
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EL TOT 1869.indd 4
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POLIESPORTIU

Victòries dels dos equips del Joventut Mataró
a la Copa Catalana

Van jugar: Dani Torvisco i Bassory
Tandian porters; Pablo Vela (4),
Bernat Muñoz (5), Dani Aguilera (4),
Bernat Bonamusa (8), Oriol Vaqué (1),
Berenguer Chiva (1), Oriol Prat (3), Jan
Bonamusa (2), Pol Colomer (1), Pol
Barragán (3), Albert Moya (1).
Parcials cada 5': 3-4, 5-9, 7-9, 10-12,
14-14, 15-18 descans; 16-21, 18-23, 23-25,
25-28, 29-30, 33-32.

Gran encert de Bernat Bonamusa, amb 8 gols. | daniel ferrer

Victòria del masculí davant
l'OAR Gràcia de Sabadell
L'equip masculí, que jugava al Teresa
Maria Roca, va derrotar per 33-32 l'OAR
Gràcia de Sabadell, equip al qual no
havia pogut derrotar a la lliga, ja que
aquí havien empatat i a Sabadell havia
perdut per la mínima.
La victòria no va ser fàcil ni molt
menys, ja que després d'arribar-se
al descans amb marcador favorable
als visitants de 15-18, a la represa els
sabadellencs van arribar a guanyar

de 6 gols. Això va fer que el tècnic
local optés per una defensa 4:2 que
va trencar el ritme del rival, que va
començar a cometre moltes errades
i va permetre la remuntada de l’equip
local, per sumar els dos primers punts
de la competició.
En l'altre partit de la jornada en
aquest grup el Granollers B va guanyar el Montcada per 32-28. Aquest
pròxim dissabte (20 h) l'equip mataroní
jugarà a la pista de la Salle Montcada,
on van guanyar-hi a la lliga per 28-33.

Glòria Latorre arriba a la
dotzena de títols estatals
El cap de setmana, del 3 al 5 de
maig, es va celebrar a Pollença
(Mallorca) el Campionat d'Espanya Sènior de Bàdminton.
La mataronina Gloria Latorre
va tornar de les Illes amb tres
medalles: or als dobles femenins, guanyant la final amb
gran contundència i, bronze
a l' individual i dobles mixtes;
en aquestes dues modalitats
va caure en ambdues ajustades semifinals.
Amb el títol en dobles femenina, son dotze els Campionats
d'Espanya guanyats per
Latorre en la seva carrera
esportiva.
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El femení guanya a Vilamajor
i ja és a Quarts de final
L'equip femení del Joventut Synergie
va demostrar sobre la pista la seva superioritat teòrica, sobre un equip de la
categoria inferior, que poca resistència va oferir davant el joc de l'equip
groc-i-negre. Al descans el Joventut
ja guanyava 9-21 i al final la diferència
va acabar sent de 16 gols (22-38). Amb
aquest resultat l'equip mataroní és
primer de grup i ja passa directament
a quarts de final.
Van jugar: Noemí Pérez, Lídia Bentkib
i Laia Argelich porteres; Clara Poo
(9), Isa Latorre (5), Zara Verdugo (1),
Sandra Fargas (6), Alisa Forné (5); Maria
Murillo, Berta Vives (7), Sara Muniesa
(3); Adriana Murillo, Clàudia Grajal (2).

Medalles d'or al català
de base de taekwondo

Ramón Corbacho or en cadets semipesat. | cedida

El passat diumenge 12 de maig es van celebrar al pavelló
de la Mar Bella de Barcelona els campionats de Catalunya
de combat en categories cadet i sub-21.
El CD Tonbal va aconseguir dues medalles: Ramón
Corbacho va guanyar l’or en cadets en pes semipesat
(61-65 kg) i Hafsa Samadi va guanyar el bronze en sub-21
en pes súper-lleuger (62-67 kg).
Van arribar a quarts de final: Abril Martín, Lucia Larrosa,
Ariana Larrosa, Saúl Avellaneda, Wail Eddehbi (cadets) i
Óscar López i Josep Muñoz (sub-21).

15/5/19 18:29

el tot Esport

BÀSQUET

Resum
Tocat per les
lesions, el Mataró
Parc Boet va de
més a menys

l Mataró Parc Boet encarava la seva segona temporada a EBA amb una plantilla
totalment renovada. Després de quedar
novens classificats, club i jugadors van
seguir camins diferents, i l’estiu passat
va ser el moment de formar un nou grup
per intentar millorar el resultat final. Però
lluny de superar-ho, els taronges han
quedat desens en la present temporada,
un esglaó per sota en la classificació.
El juliol passat s’anunciava el primer
fitxatge, Miqui Puig, procedent del
Junior del Basket Almeda. A aquest s’hi
van sumar Arnau Merino, Hèctor Aza,
Adrian Tato, Bartu Martínez, Raidell
de Pree, Edu Francisco, Nick Moore
i Connor Tuxford. I continuaven del
projecte anterior només dos jugadors,
Marc Rubio i Marc Forcada. També
seguia dirigint la banqueta Alberto
Peña (qui, per cert, ja s’ha confirmat
que hi serà en la temporada 2019-20).
Però abans de començar la Lliga
Regular ja arribaven males notícies
pel conjunt. En el derbi que va enfrontar la Lliga Catalana d’EBA, Bartu
Martínez va haver de retirar-se per
una greu lesió al creuat anterior del
genoll. Tot i que va arribar a disputar el
primer partit, el jugador va trencar-se
i va confirmar la baixa que l’apartaria
durant tot l’any de la competició. Amb
aquesta, s’hi afegia la baixa de Marc
Rubio per motius personals. Va ser
el moment en que es va incorporar
Gerard Solà, qui ha patit bastantes
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lesions de turmell al llarg de la temporada. L’equip no iniciava la lliga
amb les millors sensacions possibles.
Però lluny d’enfonsar-se, el Boet va
tenir una gran arrencada. No només va
superar per gairebé 20 punts a l’Olivar
en la primera jornada, sinó que també
va batre en el 2n i 3r partits. Després
de Nadal va arribar Ilija Pavkovic (del
KK Odzaci de Sèrbia), però seguint
amb la mala ratxa de lesions, també
ha estat apartat del joc durant alguns
partits. Al final, va tancar la primera
volta amb 7 victòries en 13 encontres,
situant-se 8è, empatat a punts amb el
7è i 6è classificat.
La segona volta va ser la que va fer
més mal al conjunt, en la qual només
van aconseguir sumar 3 victòries. A
més, van rebre la derrota amb més dura
de la temporada, perdent a Tarragona
per un contundent 109-47.
No ha estat en general una bona
temporada pel Mataró Parc Boet, que
a banda de ser un equip molt jove i
completament nou, ha estat marcat
per les baixes i les lesions. Només
quatre jugadors han arribat a disputar
tots els partits (26 jornades). A banda
de les lesions ja comentades, també
Tato ha patit vàries recaigudes als dos
turmells. D’altra banda, Forcada – qui
és a part entrenador del Sènior B– ha
ajudat en el que ha pogut a pista, disputant 17 dels 26 partits i anunciant
a final de temporada la seva retirada.
A tot això, hi ha però una part positiva:
malgrat els handicaps que han marcat
un camí difícil, el Boet ha aconseguit
mantenir la categoria i seguirà l’any
vinent a EBA.

UE Mataró C. Ponce
copa catalunya

Millor jugador:
Nicholas Moore II
Amb una clara superioritat, Moore
II ha estat el jugador més valorat de
conjunt taronja al llarg de la temporada. Jugant tots els partits, amb gairebé 800 minuts a pista, ha acumulat
421 punts (52% de 2, 27% en triples i
72% en tirs lliures) i ha capturat 272
rebots (174 defensius i 98 ofensius).
Juntament amb 25 assistències, 30
pilotes recuperades tot i perdre’n 58,
33 taps fets i 6 rebuts, 78 faltes comeses i 80 rebudes, suma un total de 527
de valoració.

DADES ESTADÍSTIQUES
Punts:

1.884 a favor (72,5)
2.037 en contra (78,3)
Tirs de 2: 514/1067 (48%)
Tirs de 3: 173/604 (29%)
Tirs lliures: 331/543 (61%)
Rebots: 910 (662 defensius / 248
ofensius)
Assistències: 272
Pilotes recuperades: 176
Pilotes perdudes: 345
Taps: 64 a favor / 24 en contra
Faltes: 509 comeses / 503 rebudes

15/5/19 18:29
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BÀSQUET / VOLEIBOL

Copa Catalunya
Les grogues tornaran la
temporada vinent a Copa
Catalunya

El Mataró Construtoni Ponce
és superat pel líder

29a jornada (11 i 12 de maig)
Lleida - Tarragona.............................. 70-65
Viladecans - UEM C. PONCE ......... 89-64
Sant Adrià - Les Corts ......................69-66
Hospitalet - GEiEG .......................... 68-64
Bencriada - Igualada .......................... 73-81
Terrassa - Roser .................................42-50
Grup Barna - Almeda........................ 65-49
Draft - Sant Fruitós ........................... 70-63

Classificació

Acabada la fase regular, el Viladecans
ha acabat primer amb 57 punts, seguit
per Almeda, 55; GEiEG, 53 i Lleida, 50.
Tots quatre jugaran la F4 per l'ascens.
Continuen la taula el Draft, 47; el Sant
Adrià, Roser, Hospitalet amb 46 punts i
Mataró C.Ponce tancant la salvació amb
44. Les fases de descens les jugaran
l'Igualada, 43; Grup Barna, 41; Les Corts i
Tarragona, ambdós amb 40. En descens
directe han acabat Sant Fruitós, 39;
Terrassa, 38 i Bencriada, 35.

A. | arxiu

Les mataronines tanquen la fase
regular amb derrota
Les mataronines van sortir endollades
i amb bon ritme, amb Queralt Coll al
centre de l'atac, i van tancar el primer
quart dominant el marcador (19-21). Però
mentre les grogues van baixar el ritme,
les locals només feien que anar amunt.
Els primers 5 minuts del segon quart, el
Viladecans ja havia capgirat el marcador
i agafava distàncies, arribant a la mitja
part 43-36.
La represa va servir per continuar
ampliant diferències per part de les locals, que confirmava la superioritat amb

89 VILADECANS
64 MATARÓ C. PONCE
MATARÓ C. PONCE: Murat (9), Domènech (9), Coll (15), Magriña (13), Solé (5)
–cinc inicial– Cuní (8), Balmes (5)
PARCIALS: 19-21, 24-15, 19-10, 27-18

un parcial 10-0 (60-40 min.28), però les
grogues van frenar l’embranzida des de la
línia de tir lliure, arribant a l’últim quart
62-46. Amb les de Mataró esgotades
per només competir amb 7 jugadores,
les locals van superar la barrera dels 20
punts al minut 35 (71-50) i ja no hi hauria
marxa enrere. Les grogues van acabar
caient per un contundent 89-64.

Victòria del CV Mataró Caliu amb remuntada
Les mataronines van guanyar
els tres últims sets
El dissabte passat, el CV Mataró Caliu
va guanyar en l’avant-penúltim partit
del campionat de 1a Catalana femenina
disputat al Pavelló Euskadi.
Va ser una victòria treballada en
un partit on les locals van sortir una
mica adormides. Les de David Casas
van cedir els dos primers sets, però
després van millorar molt i van remuntar per guanyar, però cedint un
punt, en imposar-se per 3-2 en el set
de desempat. Els parcials van ser de
24-26, 16-25, 25-10, 25-15, 15-10.
Van jugar: Anna Ramon, Eva
Acebedo, Carvajal, Bea Cívico,
Andrea Jiménez, Andrea Molinero,
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F. | cedida

Alba Sánchez, Maria Garcia, Violant
Pérez, Ivette Callorda i Marta Guerrero.
L’equip mataroní continua en quart
lloc amb 21 punts, posició que defenserà el dissabte 18 a les 13:30 hores al

Pavelló Eusekadi en el partit pendent
contra la GET Blume, que està només
un punt per sota. La lliga es tancarà
el diumenge a la pista del Barberà,
que és el cuer.

15/5/19 18:29

el tot Esport

HOQUEI PATINS

Derrota en el derbi que envia el
CH Mataró al cinquè lloc

OK LLIGA Plata Mas
Cauen al cinquè lloc
24a jornada (12 de maig)
Arenys de Munt - MATARÓ .................5-2
Barça B - Vilanova .................................. 5-3
Liceo B - Raspeig .................................. 14-3
Maçanet - Tordera...................................3-1
Vilafranca - Taradell ............................... 1-4
Alpicat - Palafrugell .............................. 4-9
Sant Feliu - Manlleu...............................5-0

Classificació
Tot i perdre, segueixen amb opcions. | arxiu

L'equip mataroní va caure a
Arenys de Munt en una segona
part en què no va sortir res
Després dels resultats dels partits de
la jornada que ja s’havien jugat el CH
Mataró tenia la possibilitat el diumenge de tornar a posicions d’ascens. Però
el derbi jugat a Arenys de Munt no va
respondre a les expectatives i l’equip
d’Albert Larrea va caure derrotat per un
contundent 5-2 , baixant a la cinquena
posició, a 2 punts de la segona plaça
d’ascens. Encara hi ha opcions, però
ja no és depèn d’un mateix.
Es temia un equip que a la primera volta ja va aconseguir empatar a
Mataró, i a més va avançar-se de seguida. Però l’equip mataroní va començar
a funcionar i tot i rebre el segon en una

5
2

ARENYS DE MUNT
CH MATARÓ

CH MATARÓ: Jaume Gisbert, Gerard
Cusachs (1), Eric Florenza, Pau Palacín i
Àlex Cantero equip inicial; Oriol Lladó,
Bernat Romero, Adrià Martos (1), Conrad
Xicota, Sergi Grané (ps).
GOLS: 1’ Pérez (1-0); 8’ Borregan (2-0);
12’ MARTOS (2-1); 22’ CUSACHS (2-2); 34’
Domènech (3-2); 35’ Domènech (4-2); 47’
Borregan (5-2).

jugada aïllada, va reaccionar i Martos i
Cusachs van fer dos golassos per marxar al vestidor amb el 2-2.
A la represa no va sortir res bé.
L’equip mataroní dominava i tenia ocasions, però en un minut l’equip arenyenc
va fer dos gols i a partir d’allà els locals
van jugar a plaer i van sentenciar amb
el cinquè a tres minuts del final.

Passen ronda per la via ràpida
5
1

VILA-SANA B

CH MATARÓ: Paula Lladó (p), Anna
Fontdeglòria (1), Marta Soler (1), Judith
Milla, Adriana Chiva, Aina Lleonart (2),
Laura Manzanares (1), Eva Requena i
Marlena Rubio.

Després d'haver guanyat a Vila-sana
per 0-2, el Club Hoquei Mataró tenia
ganes de deixar-ho enllestit en dos
partits guanyant a casa, i van anar per
feina per no tenir sorpreses. Amb gols
de Fontdeglòria, Soler, Manzanares i
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Dues jornades per acabar

Aquest dissabte a les 19:15h el Mataró
rep al Liceo B en un partit en el que tan
sols val guanyar si es vol seguir somiant
en l'ascens aquesta temporada. En
caure fins a la cinquena posició, però
a tan sols tres punts del líder, les dues
darreres jornades es presenten d'allò
més emocionants pels cinc equips
amb opcions de jugar la temporada
vinent a OK Lliga. A la primera volta
els homes de Larrea van guanyar 4-6 a
Galícia, però poc després hi van tornar
a jugar a la Copa i van caure 6-2, en la
que va suposar la primera derrota de
la temporada i punt d'inflexió negatiu,
ja que a partir d'aquell moment n'han
sumat sis més.

LLIGA NAC. Cat.Fem.
Ara, el Jonquerenc
Grup cinquè a vuitè lloc
MATARÓ - Vila-sana B ..........................5-1
Sferic Terrassa - Jonquerenc............... 0-3

CH MATARÓ

A mitja part el CH Mataró ja
guanyava 5-1, i ara els espera el
Jonquerenc pel cinquè lloc

Alpicat 43; Manlleu 42; Palafrugell i
Taradell 41; MATARÓ 40; Maçanet i
Vilanova 35; Liceo B 32; Vilafranca i
Barça B 31; Tordera 30; Arenys de Munt
29; Raspeig 18; Sant Feliu 16 punts.

Semifinals pel títol
Sant Cugat - Vilanova B .........................5-1
Igualada - Palau de Plegamans B ........ 1-6

Setmana de descans
Lleonart per partida doble, les mataronines ja van marxar al vestidor
amb el partit decidit, guanyant 5-1 a
la mitja part.
La segona meitat va ser un tràmit,
en el que ja no es va veure cap gol,
i les d'Albert Bou s'enfrontaran ara
amb el Jonquerenc per intentar acabar
en cinquena posició de la categoria.

Al tancar l'eliminatòria en dos partits,
les mataronines tenen una setmana
de descans, i la setmana següent
s'enfrontaran al Jonquerenc per la cinquena plaça, començant a Mataró.
Per altra banda, el Sant Cugat ja ha passat a la final pel títol (i l'ascens), mentre
que l'altra eliminatòria està igualada i
es decidirà al tercer partit a Palau de
Plegamans.

15/5/19 18:29
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FUTBOL SALA

Segona B
Queden dues
oportunitats
Classificació
Domina Castelldefels amb 75 punts, seguit de Manresa, 60; Escola Pia Sabadell,
56; Futsal Aliança Mataró, 54; Pallejà,
52; Hospitalet, 46; Natació Sabadell, 41;
Santa Coloma, 39; Salou, 36; Lleida, 35;
Barceloneta, 33; Cerdanyola, 33; Canet,
32; Indústrias Santa Coloma, 31; Segorbe,
15 i tanca Terrassa amb 8.
29a Jornada
Dissabte a les 18h, l'Aliança Futsal Mataró
rebrà el Salou, equip que lluita per certificar la permanència, i necessitarà guanyar
si vol seguir viu per jugar la Copa del
Rei la temporada vinent. Però recuperar
la tercera plaça no depèn només dels
vermells, i per això ha de perdre l’Escola
Pia de Sabadell, qui rebrà el líder.

Divisió d'honor fem
Un pas més per la glòria
Classificació
Domina el Futsal Aliança Mataró amb 59
punts, seguit del Caldes, 56; Tarragona,
52; Les Corts, 45; Vallseca, 43; Morell, 41;
Rubí, 39; Sants, 30; Sant Vicenç, 30; Santa Coloma, 28; Cornellà, 27; Jesús-Maria,
24 i Esparreguera, 4.
25a Jornada
El primer intent serà a casa, diumenge a
les 11:45h, contra el Santa Coloma, equip
que es juga la permanència.

Últim minut...
TENNIS.
Ramos supera dues
rondes a Madrid i dona la
sorpresa a Roma
El tennista mataroní Albert Ramos
Viñolas, s'ha situat en el lloc 88è del
rànquing mundial, després d'arribar a la
tercera ronda a Madrid. Allà va superar
el japonès Taro Daniel en la 1a, el noruec
Casper Ruud (71è del rànquing) en la
2a, i va perdre davant el francès Jeremy
Chardy (47è) en la tercera. Tots els
partits en tres sets.
Després va marxar cap al Masters 1000
de Roma, on després de superar la
qualificació va donar la gran sorpresa
superant Gael Monfils (16 del món).
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Dura derrota del masculí del
Futsal Aliança Mataró

Baixen a la quarta plaça. | d. ferrer - arxiu

El tram final de partit va estar
marcat per la lesió de Rafa
Berlanga
L’Aliança afrontava un partit molt important de cara a mantenir la tercera
plaça, porta d’accés a jugar la Copa del
Rei l’any vinent, enfront de l’Escola Pia
Sabadell. Tots dos conjunts van sortir al
terreny de joc donant el màxim i oferint
un gran partit als aficionats. L’Aliança
va avançar-se amb un xut convertit per
Álex del Barco des de fora l’àrea, que
va colar-se entre les cames del porter
visitant. Abans del descans, però, els
del Vallès van igualar el marcador.
A la represa, una gran acció individual d'Alejandro Medina va sumar el

2
4

FUTSAL ALIANÇA
ESCOLA PIA SABADELL

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

2 a 1, però els escolapis van respondre
tornant a empatar. Aleshores, a 1 minut
i 40 segons pel final, va arribar la lesió
de Rafa Berlanga, que ha haver de ser
evacuat amb ambulància per un fort cop
al cap. L’ensurt va desinflar els locals i
l’Escola Pia va aprofitar-ho per encaixar
els dos gols que els donaven la victòria.
Amb la derrota, l’Aliança baixa a
la quarta posició quan resten només
dues jornades.

Victòria que apropa el femení al títol
1
3

CORNELLÀ
FUTSAL ALIANÇA

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

Les vermelles tenen a un pas el
campionat de Lliga i l’ascens a la
Divisió de Plata
El partit va iniciar amb un gol en pròpia
porteria de l’equip local al minut 2, que
avançava les mataronines, però dos
minuts més tard, les de Barcelona van
arreglar l’error empatant el partit. Amb
aquest, el Cornellà va optar per tancar-se darrere, dificultant l'atac al conjunt
mataroní. Però l’esforç i la insistència
de l’Aliança va propiciar l’1 a 2 amb gol
de Geraldine Gama, a només 5 minuts
pel final. Amb la intenció d’aconseguir

Alegria al femení del Futsal. | arxiu

almenys l’empat, el Cornellà va fer un
pas endavant, i les de Mataró ho van
aprofitar per sentenciar amb un gol de
Maria Rius que sumava l’1 a 3.
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Arriba la 21a Mitja Marató Ciutat de Mataró,
que per primer cop es disputa en horari de tarda
Organitzen els clubs atlètics de la ciutat (GA Lluïsos Mataró, CA Laietània
i Colla Maimakansu), amb el suport
de l’empresa Zona VIP Events i de la
Direcció d’Esports de l’Ajuntament.

Més novetats
A banda del canvi d’horari –que busca
aconseguir més participants– una altra
novetat és la celebració d’una prova
de 10 km, i els corredors tindran un
control als 10 km i també una mica
més endavant al completar el Quart
de Marató (10,5 km).
La darrera mitja, al pas per l'N-II. | arxiu
També se celebrarà la 25a Marató
Ja feia quasi un any i mig des de l’úl- Escolar a les 10:30 h a la mateixa zona
tima edició de la Mitja Marató Ciutat del Passeig de la Marina, davant del Parc
de Mataró, que se solia celebrar la de Mar. Tots els participants tindran el
primera setmana de desembre. La número 1, sent un esdeveniment no comnova edició, que és la 21a, se cele- petitiu. En l’última edició van participar
brarà per primera vegada en horari 900 escolars i ara es vol arribar al miler.
de tarda, el dissabte 18 de maig, amb
Finalment dir que la causa solidària
sortida a les 18:30 h des del passeig d’aquesta 21a Mitja Marató és una inide Marina al costat del Tecnocampus. ciativa impulsada per una família de

Berta Ferreras obté tres medalles
a la Copa LEN de natació artística

la ciutat per combatre les malalties
minoritàries, en concret el síndrome
nefròtic. Els beneficis de la venda de
les polseres grogues (3€) es dedicarà
a la investigació d’aquesta malaltia
que porta l’obra social de l’Hospital
Sant Pau.

Recorregut i rècords
El recorregut surt del passeig de la
Marina, enfila cap a la Porta Laietana,
pren l’avinguda del Maresme, per agafar la N-II, fins arribar a la rotonda
d’Elisabet Cristina de Brunswick en el
límit de Mataró on giraran. Tornaran
per la mateixa N-II fins arribar al final
del passeig de la Marina. I d’allà tornaran a girar per fer pràcticament el
mateix recorregut, fins a completar
els 21,097 km.
Els records de la prova els ostenten
el kenyà Jacob Kiplagat amb 1:02:58 i
Lídia Rodríguez amb 1:13:58, establert
l’any passat.

Últim minut...
BÀSQUET.
David Romero fitxa pel
Mataro Parc Boet
L'AE Boet Mataró va anunciar dimecres
el fitxatge de David Romero, el que ha
estat millor jugador de la UE Mataró
aquesta temporada.

Berta Farreras, primera noia a sota començant per l'esquerra. | rfen

La mataronina està ja integrada de ple
en l'equip espanyol que prepara els
Jocs Olímpics de Tòquio 2020
El cap de setmana passat la mataronina Berta Ferreras s'ha penjat
tres medalles més, que afegeix a la
seva llarga col·lecció en l'especialitat
de natació artística on està ficada en
l'elit estatal i també mundial.
Va ser en la Copa LEN de natació
artística celebrada a Sant Petersburg
(Rússia) i on, formant part de l'equip nacional espanyol, la Berta va aconseguir

ETE-1574.indd 12

la medalla d'or en Highlight, i dues de
plata en equip tècnic i equip lliure. En
Highlight l'equip espanyol va causar
sensació amb una coreografia d'AC/
DC, que està conquerint als públics
de tot el món, i va quedar per davant
de Rússia, que eren les amfitriones.
En aquesta ocasió la Berta no ha participat en la modalitat de duet mixt, ja
que ha de començar a concentrar-se
en l'equip, modalitat olímpica de cara
a la classificació d'Espanya per als Jocs
Olímpics de Tòquio 2020.

BILLAR.
Raúl Uceda guanya el seu
grup de 2a a 3 bandes
Dissabte passat es va jugar la primera
eliminatòria de la modalitat de 3 Bandes
de 2a categoria individual. Del representants del CB Mataró va destacar el jove
Raúl Uceda, que va ser primer del seu
grup jugat a Canet i ja està classificat per
a la final de qualificació. Salvador Bort va
quedar 2n del grup de Mollet però no es
classifica entre els millors segons.
Diumenge, l'equip que juga la Lliga de
l'Amistat va empatar a casa contra el
CB Cerdanyola. Van jugar: José Garcia
(lliure); Toni Gris (quadre 47/2); Pere Ribes
(banda); JM Rodríguez (3 bandes). El CB
Mataró és 3er i segueix lluitant pel títol.
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

HELLBOY

CASI IMPOSIBLE

UN HOMBRE FIEL

En aquesta nova entrega, Hellboy
haurà de derrotar un esperit ancestral, Nimue, més coneguda com a
Reina de la Sang. Tot i que segles enrere havien aconseguit acabar amb
ella, ara ha retornat per destruir la
humanitat amb màgia negra.
Direcció: Neil Marshall
Intèrprets: David Harbour, Ian McShane, Milla Jovovich.
120 min

En Fred es retroba de forma inesperada amb el seu primer amor
de joventut, la Charlotte. Ella,
que en aquell moment aspira a
la presidència dels Estats Units, el
contractarà per escriure els seus
discursos.
Direcció: Jonathan Levine
Intèrprets: Seth Rogen, Charlize Theron,
O'Shea Jackson.
120 min

La Marianne deixa la seva parella
per en Paul, el seu millor amic i pare
del fill que està esperant. Vuit anys
més tard, les coses canvien i ella es
retroba amb el seu ex. Aquest nou
romanç provocarà la gelosia de diversos membres de la família.
Direcció: Louis Garrel
Intèrprets: Louis Garrel, Laetitia Casta,
Lily-Rose Melody Depp.
75 min

522. UN GATO, UN CHINO
Y MI PADRE

LA ÚLTIMA LOCURA DE
CLAIRE DARLING

NECESITAMOS TU VOTO

En George haurà de fer front a la
seva por als espais oberts quan el
seu gat mori. Decidit a donar-li una
bona sepultura, iniciarà un viatge
singular cap a la seva pàtria natal,
Portugal.
Direcció: Paco R. Baños
Intèrprets: Natalia de Molina, Alberto Jo
Lee, Miguel Borges.
90 min

És el primer dia d'estiu i la Claire té el
pressentiment que la seva vida acabarà
aviat. Per això, decideix buidar casa
seva i posar tots els seus records en
venda. Aquesta bogeria provocarà el
retorn de la seva filla.
Direcció: Julie Bertucelli
Intèrprets: Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi.
94 min

L'Arnaud entra a l'equip de campanya d'un candidat a les eleccions
presidencials com a assistent de
l'Agnès, la directora de comunicació. Un cop allà, quedarà fascinat pel
món de la política i alguna cosa més.
Direcció: Mathieu Sapin
Intèrprets: Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Valérie Karsenti.
97 min
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Les
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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

Casi imposible

Casi imposible

Hellboy

12:10 16:30 19:15 22:00 00:40
[dt. VOSE] 19:15

12:00 16:30 18:00 19:15 20:30 22:00 23:00 00:40
[VOSE] 12:20
[dt. VOSE] 20:30

Pokemon. Detective Picachu

[En català] 12:15 15:50
12:00 12:30 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00
[exc. dl.] 17:00 19:15 21:30
[dl.] 16:30 18:45
[dt. VOSE] 19:15

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

Necesitamos tu voto

16:00 20:40 22:40

Hellboy

16:00 18:20 20:15 22:40

Pokemon. Detective Picachu

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

Timadoras compulsivas

18:15 20:30 22:30
[dv.+dl.-dj.] 20:25

De la India a Paris en un armario de Ikea
00:01

[dv.+dl.-dj.] 15:50

[exc. ds.] 21:15

12:10 16:00 18:10 20:20 22:40 00:50

[VOSE dt.] 20:20

Los hermanos Sisters
19:10 21:45 00:20

[dv.+dl.-dj.] 16:30

Uglydolls: Extraordinariamente feos

[dt. VOSE] 21:45
16:00

Vengadores: Endgame
12:15 12:30 16:20 17:15 18:10 20:00 21:45 23:40
[dv.-ds.] 22:30
[exc. dt.] 19:00
[dt. VOSE] 19:00

Mia y el león blanco
Lo dejo cuando quiera
Cementerio de animales
Dumbo

Keepers, el misterio del faro
Vengadores: Endgame

Timadoras compulsivas

12:15 16:30
12:10 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00
[dv.] 23:30

[dg.-dj.] 22:30
12:15 16:20

Premier Rocketman

[dl.] 21:00

Eurovisión 2019

[ds.] 21:00

20:20

[dv.+dl.-dj.] 20:15

16:00 17:00 18:00 19:20 21:30

La llorona

22:40

Mia, y el león blanco
Lo dejo cuando quiera

16:00

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

18:25 22:30

[dv.+dl.-dj.] 18:20

Dumbo

16:00

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

Mentes brillantes

20:00 (19 maig)

18:00 (20 maig)

Gracias a Dios

18:00 (19 maig)

20:00 (20 maig)

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

Green Book

21:00 (17 maig) 18:30 21:00 (18 maig)
17:00 19:30 (19 maig

Tot Cinemes 1869.indd 4
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quin és el vincle a la vida real
de Louis Garrel i Laetitia Casta,
protagonistes de 'Un hombre
fiel'?

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

Arrenca el DocsBarcelona
Mataró tornarà a formar part de la programació del festival
Del 15 al 25 de maig, el festival
DocsBarcelona serà l'excusa perfecta per donar a conèixer alguns
dels documentals més interessants
que s'han fet durant l'últim any
arreu del món. Enguany, la cita
creix i, a més d'incorporar més
seus fora de Barcelona, segueix
apostant per Mataró per segona
vegada consecutiva.
El municipi ja està preparat per
acollir la secció 'DocsBarcelona a
Prop', juntament amb onze poblacions més. El primer documental
que es podrà veure a la ciutat serà
'Cachada' (dimecres 22 a les 19 h
al Cafè de Mar), un film de Marlén
Viñayo que arriba directament d'El

Tot Cinemes 1869.indd 5

Salvador i que narra la història de
cinc venedores ambulants aficionades al teatre. El segon llargmetratge porta per títol 'Operació
globus' (divendres 24 a les 19 h a
l'Espai Gatassa) i explica l'aventura d'en Jou. El documental està
firmat per l'Ariadna Seuba i s'ha
rodat entre Catalunya i Holanda.
L'última joia del DocsBarcelona a
Mataró és 'Avec un sourire, la révolution!' (dimecres 29 a les 19 h
al Cafè de Mar), del director canadenc Alexandre Chartrand i la
primera producció internacional
sobre el Procés.
Les entrades per veure tots tres
documentals són gratuïtes. | Red.

Resposta del núm. 1867
Dean Connery
Guanyadors:
• Luis Guerrero Caballero
• Juan Egea Joval

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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La moda del "sense"
Alimentació: Redacció

En els darrers anys, s'ha estès la creença que una
dieta sense gluten és beneficiosa per a qualsevol
persona. Tanmateix, aquesta afirmació només
és certa en el cas dels que pateixen celiaquia,
intolerància o al·lèrgia al gluten, la síndrome
del còlon irritable o altres malalties que afecten
el funcionament correcte de l'intestí.
I és que seguir una dieta lliure de gluten sense
una supervisió mèdica pot arribar, fins i tot, a
ser perjudicial per a la salut. Això ocorre quan,
en eliminar els cereals que porten gluten, es
tendeix a seguir una dieta desequilibrada, baixa
en fibra i excessivament rica en sucres i greixos.

Aconsegueix un
als teus rest

A

a
l
u
a
t

s

Reserve

i comandes

Com s'ha de fer?

Truca a l'establiment i demana
la teva reserva amb el codi #1869*
*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 1 i 2.indd 2
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Com es manifesta la celiaquia?
La celiaquia es pot manifestar a qualsevol edat i pot
presentar símptomes o no fer-ho. Segons l’Associació
de Celíacs de Catalunya, hi ha persones que perden pes
i també pot produir vòmits, diarrees, distensió abdominal, anèmia ferropènica, alteracions del caràcter i
infertilitat, entre altres coses.

El gluten el podem trobar en diferents cereals que
consumim habitualment, com el blat, el sègol, l’ordi, la civada, el kamut o l’espelta i també en derivats
d’aquests cereals com el cuscús, el búrgul, la sèmola
o les pastes de blat, els productes de brioixeria i les
begudes destil·lades o fermentades a partir de cereals
(cervesa i alguns licors).

Alguns celíacs només presenten un d’aquests símptomes; d'altres, els que denominen asimptomàtics, no arriben a presentar-ne cap, encara que
la ingesta de gluten també els afecta i els danya
l’aparell digestiu, segons afirmen al blog d'alimentació 'Ets el que menges'.

En la indústria alimentària el gluten
també s’utilitza com a additiu per
donar viscositat, gruix o volum a diferents productes alimentaris (melmelades i confitures, xarcuteria,
llaminadures, gelats, carns i peixos
precuinats, etc.).

ueix un 15% de descompte
eus restaurants preferits!

mana.
r.
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Double Bière:
Plaça de Cuba, 21
Mataró.
930 054 115
"Burguers i plats belgues"
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"

Port de Mataró, local 4B
(al costat del Hotel Atenea)
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Adeu a la lactosa?
Aquesta intolerància té uns efectes
que es caracteritzen per un malestar
general i altres símptomes
Alimentació: Redacció

Més del 75% de la població mundial paeix
malament o no paeix la lactosa en l’edat adulta.
Els símptomes d’una intolerància només es manifesten en l’aspecte digestiu i solen causar dolor
abdominal, diarrea, defecació explosiva, nàusees,
meteorisme o distensió abdominal (sensació de
panxa molt inflada i plena d’aire). El diagnòstic es
fa amb testos específics en sang, estudi genètic,
biòpsia intestinal o test d’hidrogen espirat.
Hi ha persones que no suporten la més mínima
traça de lactosa, mentre que d’altres poden tolerar-ne petites quantitats i poden consumir certs
lactis sense molèsties digestives, especialment llets
d’altres animals (cabra, búfala o burra), iogurts
(que incorporen bacteris probiòtics) i alguns tipus
de formatges curats.

Tot a taula 5.indd 2

A Espanya més d'un 20% de la població
pateix una intolerància a la lactosa més
o menys greu
Tot i això, els intolerants a la lactosa han d'evitar també altres productes. I és que la indústria alimentària
fa servir sovint la lactosa com a additiu en molts aliments processats (xarcuteria, pastisseria industrial,
pa de motlle, sopes preparades, espessidors, barretes
energètiques, carn picada, gelats, etc.) o, fins i tot,
en alguns medicaments.
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El canal de YouTube

Cooking
shooking
Cooking Shooking és el canal de YouTube
del xef Yaman Agarwal, un autèntic entusiasta de la gastronomia, que aposta per
receptes fàcils de preparar. Originari de
l'Índia, aquest cuiner que no supera la vintena és una estrella emergent dels fogons i
està sobretot especialitzat en pastisseria i
plats vegetarians.

LA RECEPTA
DE
PASTÍS DE MILL
I TONYINA

Ingredients:
• 1/2 tassa de mill rentat i escorregut

42

• 3 pastanagues trossejades
• 1 ceba laminada
• Api trossejat
• Tàperes
• Tonyina en conserva
• Salsa de tomàquet casolana

Pastís de mill i tonyina, recomanat per
l'ecoxef Mireia Anglada. El mill és un cereal
sense gluten molt digestiu i nutritiu, ric en
proteïnes i fòsfor, un mineral que resulta
fonamental per mantenir la salut del
sistema nerviós.

• Llorer
• Sal marina

• Oli d’oliva verge extra

Elaboració:
1. Salta la ceba amb una mica d’oli i una mica
de sal durant 10 minuts.
2. Afegeix-hi les pastanagues, l’api, el llorer, el
mill, un pessic de sal i aigua (la proporció és
d’una part de cereal per dues i mitja d’aigua).
3. Tapa-ho, porta-ho a ebullició, redueix a foc
suau i deixa-ho coure uns 20 minuts, fins que
el gra absorbeixi l’aigua.
4. Quan el cereal hagi absorbit l’aigua, afegeix-hi les tàperes i la tonyina. Barreja-ho
amb cura i col·loca-ho en una safata, alternant capes de barreja amb capes de salsa de
tomàquet. Pressiona perquè quedi ben pla i
deixa-ho refredar.

Recepta patrocinada per:

Tot a Taula Recepta 1869.indd 4
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CONCURS

#totataula
espe_castan_garreta

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

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

guanya
el premi de
ESPINALER
"Perles verdes"

camino_michi

gatosyplatos

guanya
el premi de
TUBAU

guanya
el premi de
CA LA CECI
"Sin comentarios. Genial!"
toni_guisado_portillo

guanya
el premi de
LENNON

"Fantàstic dinar vegà"
mum100x100

guanya
el premi de
PEIX AND CHIPS

"Encantados del jueves"

"Lemon pie a mi estilo"

Aquesta setmana 5 premis més!

Tot a taula instagram 1869.indd 1
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Joaquim Fernàndez conversant amb Francesc Teixidó al míting dels republicans al Parc Central.

Joan Brucet

La convulsió interna en el món de l’antiga CiU
remou l’inici de la campanya local
Joaquim Fernàndez admet que es planteja fer un “vot útil independentista”
a les pròximes eleccions municipals i fa saltar totes les alarmes

Opinió: Joan Salicrú

El primer dia de la primera setmana
sencera de campanya electoral per a
les municipals, aquest dilluns, ha posat al descobert un petit terratrèmol
en el món de l’antiga CiU: l’encara cap
del grup municipal de Convergència i
Unió —i candidat per aquesta formació el 2015—, Joaquim Fernàndez, ha
admès que es planteja fer un “vot útil
independentista” a les properes eleccions municipals en al·lusió a Esquerra
Republicana i al seu candidat, Francesc
Teixidó. Fernàndez, que no és militant del PDEcat tot i que en aquestes
eleccions es presenta com a suplent
per a aquesta llista a Òrrius —no a la
de Mataró—, va assistir ahir a un míting dels republicans al Parc Central i
aquest fet va fer saltar totes les alarmes.
Que qui va ser candidat d’una formació política ara fa quatre anys —i
encara n’és el màxim responsable polític a l’Ajuntament, atenció— admeti
en públic que ara dubta de dipositar-li
la confiança és informativament rellevant, per molt que la política catalana
ha donat tantes i tantes voltes que a
hores d’ara potser res ja no sorprèn

Tot 2 Ciutat Salicrú.indd 2

ningú. De totes maneres, la gran pregunta és: fins a quin punt és rellevant
en termes electorals? És a dir, pot arrossegar l’excandidat de CiU uns quants
centenars de vots amb ell? Es fa difícil
saber-ho, evidentment, però la qüestió
és que no és només una qüestió personal de Fernàndez sinó que es dona per
fet que el sector local de l’antiga CiU
que va fer pinya amb Xavier Penela a
les primàries locals —contra Alfons
Canela, que es va acabar imposant— i
que va crear l’associació Fem Mataró
Capital no donarà suport al candidat
de Junts per Mataró.
Mostra d’això és que cap dels actuals regidors —excepte Isa Martínez—
repeteix (Núria Calpe, per exemple,
que va arribar a sonar com a alcaldable, o Dolors Guillén, que va ser
regidora de Promoció Econòmica),
i militants d’aquests sectors molt
actius —especialment a les xarxes—
com Octavi Nonell també han anunciat que no votaran Canela i sí, en
canvi, Puigdemont a les europees.
(D’altra banda, prohoms convergents com Joaquim Esperalba o Josep
Mañach han participat en activitats
de Primàries per la República, un

Fernàndez no és
militant del PDEcat
però es presenta
com a suplent per a
aquesta llista a Òrrius
altre espai per on JxMataró pot tenir
una clara fuga de vots).
La notícia, com a mínim, inquieta dos partits: el PSC —que veu com
l’alternativa d’Esquerra suma suports
extres inesperats— i la mateixa Junts
per Mataró, dins la qual s’evidencien els
efectes de la trencadissa interna que ha
experimentat el partit —ja prou sacsejat
en clau nacional— a nivell local, amb
un canvi integral d’executiva local a mig
mandat i amb la candidatura fallida de
Míriam Nogueras, que es va retirar de
la cursa a dos mesos dels comicis. I un
gran beneficiat, Esquerra Republicana,
que de desaparèixer del consistori el
2011 —sembla una altra era— passa ara a aspirar amb més arguments
esdevenir primera força o empatar a
regidors amb David Bote, encara que
aquest s’alci amb la victòria el pròxim
26 de maig. | J.S.
www.lariera48.cat
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La websèrie 'Genesis 88', produïda a Mataró,
guanya un premi al Miami Web Fest
És la tercera vegada que aconsegueixen un reconeixement al país americà
Audiovisual: Redacció

El Grup de Cinema Fata Morgana,
de Mataró, va estrenar el maig del 2015
la primera temporada d’una websèrie
per Internet de tretze capítols, produïda per ells mateixos. El setembre del
2018, van publicar-ne la segona, que
consta de set capítols. Amb aquesta
última, el grup va aconseguir el 5 de
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maig el premi a la millor websèrie
internacional, en el certamen Miami
Web Fest 2019. I podria no ser l'últim.
Ara el grup està esperant els resultats
del Festival d’Apulia Web Fest (Itàlia),
on la sèrie també està nominada.
Però el grup ja hi té pràctica, en el
fet de ser guardonat. La primera temporada va tenir un gran èxit i va obtenir
tres premis als Estats Units: al Miami

Web Fest el 2015, al SOFLO (festival del
sud de Florida) i al Los Ángeles Web
Fest el 2016. A més, la producció se
situa al 24è lloc de millors websèries
del món segons el Web Series World
Cup 2019. El més sorprenent és que,
darrere tots aquests reconeixements,
hi ha un equip amateur que, mentre
rodava, seguia amb les seves feines
habituals. | Red.
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Una de les accions del projecte està prevista a Mataró, a Torre Llauder.

Daniel Ferrer

El Maresme rep fons europeus per ampliar
l’oferta turística
Els ajuts complementaran la inversió dels municipis dins un projecte cultural concret
Turisme: Redacció

El Consell Comarcal del Maresme
impulsa un projecte, dissenyat pel
Consorci de Promoció Turística Costa
del Maresme, que busca vertebrar un
producte turístic cultural agrupant
diferents iniciatives locals, amb la
idea de complementar i desestacionalitzar el turisme de sol i platja. El
projecte porta per nom "L’herència
del Maresme. Rutes turístiques pel
patrimoni cultural de la comarca". Per
fer-ho, comptaran amb prop d’un milió i mig d’euros dels fons FEDER, que
ajudaran a complementar les inversions dels municipis del Maresme en
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el seu patrimoni cultural dins aquest
projecte. El cost inicial que es va preveure era d'uns 4 milions d'euros. De
moment, se li han atorgat 1,2 milions
aproximadament, tot i que no renuncien a assolir 500.000 euros més.
Maresme cultural
El projecte se centra en tres eixos: la
conceptualització, el disseny i la senyalització de 7 rutes temàtiques (el llegat
iberoromà, torres de guaita, defenses i
fortificacions, Modernisme, patrimoni
indià, indústria tèxtil, la Guerra Civil
i el Camí de Sant Jaume); la creació
d’una plataforma digital per a la difusió dels productes turístics creats,

els ja existents i els futurs, i les obres i
actuacions sobre recursos singulars.
Entre altres actuacions, es preveuen
l’adequació de l’accessibilitat del clos
arqueològic Torre Llauder a Mataró, la
rehabilitació de la Torre de les Aigües
com a centre d’interpretació patrimonial i punt d’informació turístic
a Dosrius, l’exposició permanent del
Museu Municipal i punt d’informació
turístic Can Ventura del Vi a Cabrils o
la recreació 3D del Castell de Burriac
de Cabrera de Mar.
En total, s'han implicat en la iniciativa 27 dels 30 municipis que formen la
comarca. No en formen part Montgat,
Sant Iscle de Vallalta i Tiana.| Red.

15/5/19 13:43

Empenta

Les noies que vulguin estudiar enginyeria tindran més punts per optar a les beques.

Daniel Ferrer

Amplien les beques per estudiar al TecnoCampus
Augmenten les places per finançar els estudis de grau i es fixen nous criteris d’assignació
Educació: Redacció

La Fundació TecnoCampus
Mataró-Maresme ha publicat les
bases per optar a una de les beques
per finançar, totalment o parcialment, els estudis de grau. Aquest
any, però, arriben amb canvis respectes dels anteriors. En primer
lloc, el nombre de beques s'amplia
de 17 a 30.
La principal novetat, però, és que

s’introdueixen nous criteris d’assignació que prioritzen l'impacte territorial per damunt d'altres criteris
com ara els factors socioeconòmics
i d’expedient acadèmic.
D'aquesta manera els residents
a Mataró i, en menor mesura, a la
resta de municipis del Maresme,
puntuen per optar a les beques.
Amb aquesta mesura, "es vol reconèixer la territorialitat del projecte
i l’esforç que han fet els ciutadans

de Mataró en el TecnoCampus, impulsat per l’Ajuntament de la ciutat", indiquen.
També es prioritzen aquells que
optin per cursar estudis de grau de
l’àmbit de les enginyeries, i s’afavoreixen les noies. | Red.

El termini per demanar
la beca s'acaba el 22/05
Més info:
tecnocampus.cat/beques

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
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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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L'espai de l'economia social

El premi celebra la 15a edició.

Cedida
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El dossier amb les propostes presentades.

Cedida

Cinc treballs opten al
Premi Thos i Codina

Propostes per a un desenvolupament local
transformador: cooperativisme i ESS

El guanyador es coneixerà
avui divendres a les 19 h

Amb la proximitat de les eleccions municipals,
diverses entitats han elaborat les seves mesures

Aquest vespre es farà públic el guardonat amb el XV Premi Thos i Codina,
en un acte a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró en el dia Sant Raimon
de Penyafort, la seva festa patronal.
Aquesta institució convoca el premi des de fa quinze anys, juntament
amb el Grup d’Història del Casal de
Mataró, i premia els treballs de recerca de batxillerat de l'any anterior, en
aquest cas del curs 2017-2018. Els cinc
treballs finalistes que opten al premi
són: "Premi literari Helena Jubany,
la flama del seu record", "Llavors no
era dolça com ara és la vida. Dona:
jornada 24 hores","Torró d’autor, l’art
que es menja", "Joan Peiró: un sindicalista per al futur" i "Les escoles dels
nostres avis: Diario general de clase".

Les propostes estan encarades
a les administracions locals que
entenen el cooperativisme i l’economia social i solidària com a
agents imprescindibles de democratització econòmica municipal
i desenvolupament local transformador, a partir de la concertació
pública-cooperativa-comunitària.

Guanyador del 2018
L’any passat va guanyar el XIV Premi
Thos i Codina el treball "Visita virtual
a la vil·la romana de Torre Llauder
(Mataró). Recreació en 3D d’una casa
romana benestant del segle II dC."
El jurat també va atorgar un accèssit
al treball "Repercussió i importància
de l’Escola Montessori a Canet", de
Júlia Guerrero i Illa de l'istitut Lluís
Domènech i Montaner de Canet de
Mar. | Red.
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10 mesures per cooperativitzar
els municipis de la Federació
de Cooperatives de Treball de
Catalunya
El projecte proposa 10 mesures per
cooperativitzar els municipis que
van des d’incorporar el cooperativisme i el conjunt de l’economia social
i solidària als espais de decisió de la
política econòmica local (creant consells municipals d’ESS, per exemple)
fins a fomentar el cooperativisme
en l’àmbit educatiu, mitjançant la
creació de cooperatives d’alumnes,
creant borses municipals de beques
per a estudiants de postgraus i programes universitaris de l’ESS.
15 mesures cap a l’ESS als municipis de la Xarxa d’economia
social i solidària de Catalunya
Les mesures parlen de democràcia

econòmica, d’eines i espais de transformació econòmica, de gestió del
patrimoni col·lectiu, de canvi cultural i col·lectiu o l’acompanyament
de les noves iniciatives socioeconòmiques. També es proposen accions sobre les finances, la intercooperació, el mercat social local i el
consum responsable; la compra i la
contractació pública, la recuperació
d’empreses i el relleu empresarial.
S’aborda la municipalització i cooperativització de serveis públics i
la sobirania alimentària, energètica i residencial, l’espai públic digital i el cooperativisme de plataforma, sempre des d’una perspectiva
de la transformació feminista de
l’economia.
Si teniu interès en aprofundir en
les propostes, trobareu informació
a www.cooperativestreball.coop i
www.xes.cat. | Red.

Informació de
contacte
www.coopmaresme.cat
twitter.com/coopmaresme
facebook.com/coopmaresme

15/5/19 13:43

www.totmataro.cat/economics

ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
SE VENDE ACCIÓN Club Nautico.
100€. 93.799.21.32
SE VENDE AUDI A4 full equip.
Año 2003. Tel. 601.320.320
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
VIA EUROPA-PZ. GRANOLLERS
pis en venda de 4 hab, 2 bany,
ext., Asc. pk. 250.000€. Finques
Comajuan 93.798.00.50
INVERSOR - OCASIÓ Pis venda,
4ª planta amb ascensor, 3 hab.,
Balcó. 98.000€. Finques Comajuan
93.798.00.50
TRASPASSOS-LLOGUERS
TRASPASO TIENDA COMESTIBLES.
682.500.883
RIERA. Lloguer gran pis de 4 hab, 2
bany. Informis. Finques Comajuan
93.798.00.50
TREBALL
BUSCO TRABAJO DE interna o
externa, de limpieza. 694.605.840
SI ESTUDIAS O NECESITAS ganar
un dinero extra. Buscamos mujeres
para formarlas en el departamento
de atención al cliente de nuestra
compañía. No se necesita
experiencia. 691.238.805
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TREBALL
EMPRESA TEXTIL PRECISA
repuntador/a. Interesados/as llamar
al 646.628.278.
COMPAÑÍA CREADA en el 2009, con
más de 50 personas en plantilla.
Busca personal para crecer en
todos los departamentos. Alta S.S.
y formación a cargo de la empresa.
Si quieres un gran futuro llama al
630.593.341
NOIA ESTUDIANT UNIVERSITÀRIA,
per fer de cangur i donar reforç
a nens de primària; amb nivell
d’anglès. Divendres i caps de
setmana. Mataró i voltants.
659.158.624
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado
personas mayores. Experiencia.
Referencias. 693.535.905
CHICA BUSCA TRABAJO
cuidado personas mayores o
niños. Experiencia. Referencias.
664.584.038
BUSCO TRABAJO DE limpieza
y cuidado de mayores y niños.
631.369.922
INTERINA. 689.942.324
BUSCO TRABAJO DE interna o
externa, de limpieza. 602.344.747
ME OFREZCO CUIDADO persona
mayor o niños, en Mataró.
632.537.630
CUIDO ANCIANOS, LIMPIEZA.
Experiencia. Disponibilidad de
lunes a viernes, interna o por horas.
642.397.471
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
Disponibilidad de lunes a viernes.
627.123.946
CHICA BUSCA TRABAJO, cuidado
personas mayores con experiencia.
617.687.580
NOI EDUCADOR INFANTIL, s’ofereix
per cangurar, acompanyar o
recollir de l’escola. Experiència i
referèncias. 605.645.386
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PER INSERIR ANUNCIS: www.totmataro.cat/economics
E L TOT M ATA R Ó : O fi c i n es.
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

PLA D’EN BOET: Papereria Balada:
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS: Ps. Carles
Padrós, 91
CERDANYOLA: Estanco Indiano:
Carrer Roselló, 4

núm. 1869 / del 17 al 23 de maig de 2019

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

TREBALL
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA y
plancha. Mataro y alrededores.
685.193.495
CHICA BUSCA TRABAJO
Limpieza, cuidado abuelos, tardes.
639.076.838
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
602.846.034
PROFESSIONALS

havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones.
Agua, gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
SE HACEN OJALES y se ponen
botones. Tel. 93.790.82.32
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
REFORMAS, OBRAS, reparaciones,
albañilería, electricidad, fontanería,
g a s , p i n t u ra . E c o n ó m i c o
670.232.977
PINTOR Experiencia y Seriedad.
Conozca nuestros trabajos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel.
672.802.951

15/5/19 16:57

Econòmics
PROFESSIONALS
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
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa.
Havaneres, cançó marinera. Festes
majors, festes de carrer, festes
privades, casaments, aniversaris,
etc. Informació sense compromís
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
CASAMENTS. SOPRANO posa
el cant a la teva cerimònia. Fes
que aquest dia tan especial sigui
inoblidable. 625.947.230 Rosa
MUDANZAS, MONTAJE, desmontaje
de muebles. 20€/hora. 698.645.233
/610.627.821 WhatsApp
PINTOR ECONÓMICO, experiencia,
responsabilidad, limpieza.
Excelentes acabados. 629.988.598
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
CLASSES
CLASSES DE GUITARRA. Iniciació
flamenc i composició. 622.621.874
Pol Freire
CONTACTES
ANDREA. 100 PECHO natural.
661.168.063
14 SEÑORITAS DISPONIBLES
siempre a tu disposición, el mejor
sexo de Mataró 24 horas. 93.741.63.41
/680.949.969
JAVI 70 AÑOS, buena posición.
Pasivo, deseo chico activo. Máximo 48
años. Atlético, moreno. 682.462.579
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar
de encuentro.24h 689.843.590. Piso
privado
MADURITA MASAJES ERÓTICOS.
Mataró. 650.394.216

EL TOT 1869.indd 8

15/5/19 16:57

Ciutat

núm. 1869 / del 17 al 23 de maig de 2019

La PACC atura quatre
desnonaments a Rocafonda

Un dels moments del desnonament.

Daniel Ferrer

La majoria dels casos havien passat per serveis socials
El passat dijous es presentava un
dia complicat per a la Plataforma
d'Afectats per la Crisi i el Capitalisme

Tot 3 Ciutat PACC.indd 2

(PACC). Segons va informar la portaveu de l’entitat a primera hora del
matí, hi havia programats de cinc a

dotze desnonaments a Mataró, la
gran majoria dels quals ja havien
passat per serveis socials en el seu
moment.
Amb el suport de desenes de manifestants, la PACC va poder aturar
els quatre desnonaments que finalment es van produir: el primer, al
número 42 del carrer Mèxic, on viu
una família amb dos menors i una
dona embarassada; el segon, al número 28 del carrer Pablo Picasso, un
pis on actualment viu una família
monoparental amb un menor de
15 anys; el tercer, al número 42 del
carrer Santiago Rusiñol, amb tres
menors i tres adults a dins, i el quart,
al mateix bloc de pisos.
Davant d'això l’entitat va reclamar
"una taula d'emergència habitacional pròpia a la ciutat per poder donar resposta a aquests casos". | Red.
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Oques Grasses presenten nou disc al Clap

Música: Berta Seijo

En el marc d'una nova edició de
Curtcircuit, Oques Grasses aterren
aquesta nit a la Sala Clap per presentar el seu darrer treball, 'Fans del sol'
(Halley Records, 2019), un disc que
va veure la llum al mes de febrer.
12 temes ben diferents
Els osonencs tornen a Mataró després d'un descans ben merescut, una
pausa que els ha servit per pair una
gira de 400 concerts per més d'una
desena de països.
"A ﬁnals del 2017 vam decidir parar un any per descansar una mica i
poder fer aquest disc amb tranquillitat", explica Guillem Realp, baixista
del grup, que afegeix que, "acostumats a gravar un disc en dos o tres
mesos, aquesta experiència ha estat
tot un privilegi".
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Amb les piles carregades i noves
cançons, la banda de reggae pop porta dotze temes que acaben de sortir
del forn com, per exemple, 'Serem
ocells', que combina rítmica africana
amb sonoritats més contemporànies; 'Sta guai', una cançó marcada per
un riﬀ funky, acompanyada d'alguns
matisos rítmics i sonors més característics del dance o el pop alternatiu,
o 'In the night', un dels temes més
eclèctics del disc, que combina vents
i teclats llatinoamericans amb una
base electro i amb melodies i percussions d'aires ﬂamencs.
Un acompanyament de luxe
Oques Grasses ja van tocar a la Sala
Clap el 2014 i també a Les Santes.
"Ara venim amb directe renovat,
nou format i elements com la claqueta o les bases electròniques",
aﬁrma Realp.

D. Ferrer

Després de 400 concerts en una desena de països, els osonencs arriben
a la sala mataronina amb les entrades esgotades

"'Fans del sol' ha
tingut una molt bona
rebuda i estem molt
satisfets"
Guillem Realp, baixista

Tanmateix, la banda no estarà sola: els acompanyarà Lildami,
ﬁgura emergent de l'escena rap i
trap en català. Originari de Terrassa,
aquest solista té més de 12.000 subscriptors al seu canal de YouTube i
va ser un dels ﬁnalistes del Sona9
del 2017. | B.S.
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El Dia Internacional
dels Museus omple
la ciutat d'activitats

Molts museus obriran de nit.

D. Ferrer

X. Abril

Arxiu

Els equipaments
museístics es preparen per
a un gran dia (i nit)
Visites teatralitzades, concerts, perfomances, visites guiades, activitats
familiars i espectacles... Diferents
equipaments de la ciutat oferiran
dissabte 18 de maig una programació especial per celebrar el Dia
Internacional dels Museus i la Nit
dels Museus. El lema escollit enguany
és “Els museus com a eixos culturals:
el futur de la tradició”, el qual pretén
destacar el paper dels equipaments
museístics com a actors actius en la
comunitat, com a plataformes on la
creativitat es combina amb el coneixement, on els visitants poden cocrear, compartir i interactuar.
El nom destacat de la nit és el de
Quico Pi de la Serra, que conversarà
amb Manuel Guerrero sobre la seva
amistat amb Terri (dissabte a les 20 h
a Can Serra), i també s'encarregarà
de tancar els actes de la celebració
amb el recital “Dues tasses” (22 h a
Ca l’Arenas). Però hi ha moltes altres
activitats programades, tant de dia
com de nit, als diferents museus. A
la nostra agenda, a l'apartat d'exposicions, les trobaràs totes!
Totes les activitats són gratuïtes,
però cal tenir en compte que moltes
tenen aforament limitat i, per tant, cal
fer una reserva prèvia.| Red.
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Llar
Fes de casa teva
el teu lloc preferit
Estar en plena harmonia a casa fa que
ens sentim millor i estiguem de més
bon humor.

Seguint amb els consells per fer de casa teva un lloc on
sentir-te còmode i a gust, compartim amb tu diferents
idees per donar llum, color i alegria a les habitacions
de la casa: menjador, dormitori, lavabo, cuina, habitacions auxiliars... Només cal posar-hi ganes i seguir
quatre passos bàsics!

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

AIRE CONDICIONAT INVERTER
Instal·lació inclosa*

670€

3.000 Frig.

CALDERA DE CONDENSACIÓ
Instal·lació inclosa

1.365€

25KW

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

C. DEL PARC 48, MATARÓ · T 93 796 18 80 · www.integralia.cat
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La decoració amb
estampats
L'arribada del bon temps fa que
estiguem més alegres. Podem fer que
casa nostra vagi en sintonia amb el
nostre humor animant les parets.
Una manera senzilla de convertir fàcilment certs
elements de decoració de colors llisos en superfícies amb estampats bonics i cridaners és fent servir
els 'patterned paint rollers', uns corrons decoratius especials. Només heu d’escollir el model i el
disseny que s’adapti més a la decoració de casa
vostra o als vostres gustos, triar un color per fer el

vostre estampat i mullar el corró en pintura per començar a decorar.
Aquests corrons tan especials porten un sistema de
doble corró, un de goma amb el dibuix que es transferirà i un altre d’espuma on va la pintura, que fa que
utilitzar-los sigui senzill i molt net.
Hi ha molts models i motius, des d’elements més geomètrics fins a dissenys infantils i orgànics. Depenent

Tot Llar 1869.indd 3

de la pintura que utilitzeu podreu decorar qualsevol
superfície de casa vostra, des de les cortines i les tovalloles, fins a les parets o les superfícies d’algunes mobles.
Si us agraden els estampats però voleu motius petits
podeu optar pels segells de goma o cautxú. Només
heu d’escollir el disseny que més us agradi i el color i
aplicar-lo a les superfícies que voleu decorar. Fins i tot
es poden fer sanefes sobre coixins, tovallons, estovalles
o a qualsevol altre lloc que us vingui de gust. | AMIC
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Omple casa teva
de verd esperança
La decoració amb plantes no és cosa
fàcil, però el resultat és increïble. Més
enllà del verd, que aporta un toc molt
especial, doten l’ambient de frescor i el
fan més acollidor. També podem triar les
plantes que tinguin flor, si el que volem
és omplir la casa de colors de primavera.
Si triem les plantes sense flor, hem de saber que són
especialment elegants les decoracions creades a partir de fulles verdes, en què es combina el verd vegetal
amb el blanc com a teló de fons dels espais. També

reforcen la calidesa i la naturalitat quan es combinen
amb mobles de fusta i tons marronosos. Les plantes
transformen casa nostra en un petit jardí interior.

Idees per decorar l'interior
Per començar, tot i que sembli obvi, hauràs de triar
sempre plantes d’interior i tenir clar que unes espècies són més delicades que d'altres. Sovint ens deixem
enlluernar per una planta que pensem que ens quedarà molt bé, però no ens fixem que no és una planta

per estar dins de casa.
L’ideal és començar amb espècies com les crasses o els cactus, que són plantes més resistents. Per
donar-hi un toc més decoratiu, les podem posar en
petits testos, siguin de ceràmica o metàl·lics, per alegrar qualsevol racó.
Cal tenir en compte que s'han de col·locar en zones que tinguin força llum i necessiten molt poc reg.

Els petits detalls fan
la diferència a l'hora de
decorar els racons
de casa nostra
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A l'hora de triar una planta o
una flor...

- Pensa quines són les condicions de llum i temperatura que necessitaran i assegura’t que els les
podràs proporcionar allà on vols col·locar-les.
- Tingues cura també de la seva ubicació.
- Fuig dels corrents d’aire i col·loquis mai una planta
molt a prop d’un radiador.
- No oblidis que les plantes estan vives. Això vol dir
que seguiran creixent i en algun moment hauràs de
canviar-la de test. A part de cuidar-la amb l'aigua i
els productes necessaris.

Una altra premissa important a tenir en compte és
la mida de les plantes. Posar una planta gran en una
habitació petita no faria bon efecte i ens faria nosa.
D'altra banda, si tens una sala més gran, és aconsellable posar una gran planta que hi doni presència i
aporti un aire modern i acollidor.
Una altra opció és cobrir aquell forat que ens queda
entre la paret i un moble, o fer-les servir per separar
dos ambients diferents d'una mateixa habitació, com
podria ser separar la zona de relaxació amb el sofà i
la televisió, de la taula del menjador, on fem els àpats.
Tingues en compte també que les plantes poden
situar-se a diferents nivells: a terra, sobre la taula,
com a centre, i sobre alguna lleixa o moble auxiliar.

Dona-hi un toc de color
La decoració amb plantes amb flor contribueix a donar un toc alegre a la llar. A més, a la primavera, és
quan ve més de gust tenir una casa amb tot de floretes aquí i allà.
A part d'aportar lluminositat i un encant únic, les
flors també permeten recrear molts ambients diferents, des de modern, romàntic, sofisticat... Tant se
val l'estil que hi vulguis, sempre hi haurà una flor que
et permetrà crear el que més t'agradi.
Les flors, igual que les plantes, han de tenir un seguiment. Si no et veus capaç de cuidar-les, sempre
pots optar per posar-les artificials o començar per
petites coses, com gerros amb rams de flors. | Red.

Flors i plantes irradien
energia i bones vibracions
allà on es col·loquen
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Mosaic amb rajoles
trencades
Revestir superfícies amb restes de
rajoles trencades té resultats molt
vistosos. La bellesa d’aquesta tècnica,
anomenada trencadís, és que els objectes capten la llum amb una brillantor i un cromatisme peculiars.
El primer que cal fer és netejar bé la superfície
i retirar qualsevol resta de greix. Per fer-ho, es pot
utilitzar amoníac rebaixat amb aigua. Per fer la imprimació, si es tracta de ferro, cal aplicar dues capes

de mini i s’han de pintar les vores que quedin a la vista
amb un esmalt setinat. Si es tracta d’un altre material,
cal aplicar una segelladora adequada. Si es tracta d’una
superfície suau, caldrà polir-la per facilitar l’adherència.
Feu un esbós amb llapis o guix sobre la superfície
amb els traços que us agradin. Col·loqueu els trossos
de rajola i encoleu-los amb un adhesiu especial per a
ceràmica. Els trossos han de quedar separats entre si
uns mil·límetres.
Arriba el moment d’aplicar un ciment específic per
farcir les juntes entre les rajoles. Humitegeu la superfície
del mosaic amb un polvoritzador amb aigua, aboqueu
la pasta i esteneu-la amb una espàtula. Abans que la
pasta s’assequi totalment, passeu-hi una esponja humida. Una vegada seca la pasta, netegeu la superfície
fregant amb paper de diari. | AMIC

On podem
aplicar
la tècnica?
Les estances on queda
millor aquest tipus de
decoració són els lavabos i
les cuines. Omplir una part
o inclús tota una paret
amb trencadís, no només
hi donara un toc original,
sinó que a0 més es veurà
un acabat d'alta qualitat.
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Quan decoreu
amb coixins...
Una altra manera de donar
vida a casa nostra és
jugant amb elements petits
però que són clau per al
conjunt de la decoració,
com són els simples però
efectius coixins.
Si us agrada decorar amb molts
coixins, aquí teniu alguns consells
per crear varietat en el conjunt sense
caure en la monotonia.

Mides i formes
Una de les maneres de crear varietat és utilitzant coixins de diferents
mides, més grans i més petits, però
sense exagerar. Una altra alternativa
és variar-ne les formes. Ja sigui perquè us decidiu per comprar-ne uns o
perquè els feu vosaltres, en teniu de
quadrats, de rodons, de cilíndrics, i
desenes de formes diferents.
Teles i textures
Algunes teles comunes amb què es
fan coixins són xenilla, lli, pana...
però es pot utilitzar gairebé qualsevol
tela, fins i tot es poden teixir a mà.
El més important és que la textura
no sigui tan diferent i vagi d’acord
amb l’estil de la decoració.
Llisos i estampats
Sempre és bo combinar teles llises
i estampades en colors semblants
a joc amb la resta dels elements de
l’ambient. | AMIC

A tenir en
compte
L’important en combinar diferents classes
de coixins és no desentonar. Si utilitzeu
mides diferents seria
bo que fossin de la
mateixa tela o forma.
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Programació facilitada per mataró Televisió

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

AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
DE TEE A GREEN
POESIA EN VIU
CAPITÀ GINGEBRE /
SET DIES
CREURE AVUI
ESPAIS DE SAÓ FONDA
GAUDEIX LA FESTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
PROGRAMACIÓ INFANTIL
TRAÇ DE CULTURA
BÀSQUET EN JOC. PLAY
OFF COPA CATALUNYA.
SEMIFINALS FEMENINES
FAMÍLIES I ESCOLA
AL DIA CAP DE SETMANA
ÚLTIMA SESSIÓ
ELPREGONER
OH LA LÀ!
ÚLTIMA SESSIÓ
CALIDOSCOPI
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT x CATALUNYA
CALIDOSCOPI
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT x CATALUNYA

Diumenge 19
7:00
7:30
8:00
8:30
9:30

GAUDEIX LA FESTA
ÚLTIMA SESSIÓ
CREURE AVUI
POESIA EN VIU
CAMINANT x CATALUNYA

10:00 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES
DE MONTSERRAT
12:30 BÀSQUETCOPACATALUNYA.
FINAL FEMENINA
15:00 ÚLTIMA SESSIÓ
15:30 PICALLETRES
16:00 HOQUEI EN JOC
18:00 ALS 4 VENTS
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 ESPAIS DE SAÓ FONDA
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 TELÓ DE FONS
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 DE TEE A GREEN
2:00 CAMINANT x CATALUNYA
2:30 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
3:00 GAUDEIX LA FESTA
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GREEN
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

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

NOTÍCIES EN XARXA
DIUMENGE ESPORTS
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
ÚLTIMA SESSIÓ
ESPAIS DE SAÓ FONDA
AGENDA EN XARXA
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
ENTREV. MUNICIPALS '19

MATARÓ AL DIA
ENTREV. MUNICIPALS '19
CARNET ESPORTIU
ÚLTIMA SESSIÓ
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
SET DIES
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA

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

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
CAMINANT x CATALUNYA
CÀPSULES WEEKLY MAG
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
MATARÓ AL DIA
DEBAT ELECTORAL
MUNICIPALS 2019 MATARÓ
21:30 TELÓ DE FONS
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 DEBAT ELECTORAL
MUNICIPALS 2019 MATARÓ.
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:00 ÚLTIMA SESSIÓ
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimecres 22
7:00

NOTÍCIES EN XARXA

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

MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
DEBAT ELECTORAL
MUNICIPALS 2019 MATARÓ
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA
ENTREV. MUNICIPALS '19
MATARÓ AL DIA
ENTREV. MUNICIPALS '19
LA CONVERSA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
GAUDEIX LA FESTA
ESTUDI 3
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA

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

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
LA CONVERSA
FAMÍLIES I ESCOLA
DE TEE A GREEN
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
ENTREV. MUNICIPALS '19
MATARÓ AL DIA
ENTREV. MUNICIPALS '19
PICALLETRES

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

TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
DE TEE A GREEN
CALIDOSCOPI
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA

Divendres 24
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:00
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
TRAÇ DE CULTURA
PICALLETRES
ESTUDI 3
CREURE AVUI
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
ÚLTIMA SESSIÓ
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
CAMINANT x CATALUNYA
GAUDEIX LA FESTA
TELÓ DE FONS
ÚLTIMA SESSIÓ
CARNET ESPORTIU
LA CONVERSA
ESPAIS DE SAÓ FONDA
CALIDOSCOPI
DE TEE A GREEN
FAMÍLIES I ESCOLA
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
CARNET ESPORTIU
CAMINANT x CATALUNYA
ÚLTIMA SESSIÓ

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

Amb el CONCURS de la
PARAULA INVERTIDA i el
concurs del
BANNER INVERTIT
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22:00
23:00
23:30
0:00
0:30
1:30
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2:30
4:30
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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:
CHRISTIAN CRUZ CLAVERO
Paraula invertida:
CATEGORIES

Adreça web del banner invertit:
http://www.asesoria-iluro.com

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

Mart a Cranc afavoreix una revisió del

Venus amb Urà, dóna el tret de sortida

Felicitats! El Sol entra al teu signe.

passat, sobretot pel que fa a qüestions

per assolir una fita que té el propò-

S'apropa l'aniversari i renovació ener-

familiars, domèstiques o emocionals.

sit d'alliberar-te. Vols passar-ho bé i

gètica. Estructures assumptes mate-

I el bon aspecte a Venus, la resolució

sentir-te més jove. Potser penses en

rials pacientment. Trobades familiars

de conflictes.

un canvi d'imatge.

al voltant d'una taula.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Amb Mart transitant pel teu signe,

Venus per la Casa X, pot estabilitzar

Mercuri en conjunció al Sol i aspec-

experimentes un to més combatiu.

el sector professional. També pots

tant a Saturn i Plutó, al sector dels

Defenses els teus interessos amb

posar energia en millorar les teves

afectes, pot inclinar-te a revalorar la

més vehemència i s'activen assump-

relacions personals, després d'un

teva relació de parella i a desitjar-ne

tes laborals que estaven pendents.

exercici d'autocrítica.

l'estabilitat.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Venus transitant per la Casa VIII, pot

La visió dels altres, i de la parella en

Mart transitant per la Casa VIII, refor-

fer que gaudeixis especialment de la

particular, pot diferir de la teva. Tu

ça el vincle amb la parella. S'activen

intimitat en parella. És moment de

tendeixes a viure-ho tot amb gran

qüestions materials, subvencions o

compartir també alguns recursos

intensitat i hi ha qui prefereix establir

herències. Júpiter retrògrad inclina

amb els altres en general.

certa distància.

a recuperar la fe.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Segueix l'etapa d'espera i reflexió.

Venus, al costat d'Urà, propicia millo-

L'aspecte de Mercuri amb Neptú, incli-

Mart entra a la Casa VII i propicia que

res i confort personal. Si surts d'una

na a trobar paraules adequades per

els assumptes de parella s'activin. Si

etapa difícil, es pot suavitzar la si-

expressar el que sents. Afavoreix la

no tens parella, ara pot sorgir algú

tuació. Recerca de certa estabilitat,

inspiració i la imaginació. Més capa-

interessat.

bellesa i harmonia.

citat per abstraure't.

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

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

670 053 959
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Argentona

www.totmataro.cat/argentona

26-M: vuit partits pugnen per l'alcaldia
Units per Avançar, encapçalat per l'advocada mataronina Olga Ortiz, ha estat l'últim
partit que s'ha sumat a la cursa per les eleccions a la vila
Eleccions: Redacció/Arg.com

Finalment seran vuit i no set els
partits que concorreran a les eleccions municipals del 26 de maig a
Argentona. Així ho confirmen les
llistes oficials de les candidatures,
publicades al Butlletí Oficial de la
Província (BOP) a finals d'abril.
Calvo i Capdevila
La primera candidatura és la que encapçala l'actual alcalde per la CUP,
Eudald Calvo, seguit de Gina Sabadell,
Pere Espelt, Joan Maria Pascual i
Montse Cervantes. En aquesta ocasió,
Calvo lidera la llista d'UNITAT-Argentona per la República. Es tracta d'una
formació que aixopluga membres de
la CUP, el CDR d'Argentona, l'ANC,
Comuns i ERC. A escala comarcal
els vots que reculli UNITAT aniran
a parar al còmput dels republicans.

Tot Argentona 1869.indd 2

Pep Masó ha cedit
el lideratge a
Montse Capdevila
Tots per Argentona

La segona llista publicada és la
de la plataforma d'electors Tots
per Argentona (TxA). Aquest cop
la formació ha canviat de cap de
llista: Pep Masó ha cedit el lideratge a Montse Capdevila, però es
manté com a número dos. Al tercer
i quart lloc hi trobem dos regidors
de l'actual mandat, Xavier Collet i
Montse Matas.
Noves formacions i els de
sempre
La tercera candidatura que es presenta és Urbanitzacions Argentona,
promoguda per l'exconvergent David

Nieto, a qui acompanyen Isabel
Castillo, Mertxe Fernández, Enric
Sánchez i Yolanda Sánchez.
La nova formació neix als nuclis
disseminats d'Argentona i pretén disputar un espai transversal als partits
de sempre. David Nieto explica que el
seu motor és revertir la manca d’atenció que consideren que els successius
governs municipals han tingut envers
les urbanitzacions.
La quarta llista que publica el BOP
és la de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía. La llista està encapçalada
per Odilio Enríquez, actualment regidor per Unió a Montgat. El segon de
la llista és el mataroní Juan Antonio
González i els següents noms són
Sandra Sánchez, Jorge Reniu, Alicia
Sánchez i l'expopular Fede Ureña.
La cinquena candidatura és la
del Partit Popular d'Argentona, al
capdavant de la qual repeteix Fran
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Els precedents del
2015

S'obre el termini de la XXXVI
Mostra Literària d'Argentona

En els anteriors comicis del 2015,
Eudald Calvo va ser escollit alcalde
d’Argentona amb els vots favorables de la CUP, el PSC i ICV, a més
dels d’ERC, que, tot i no entrar al
govern i quedar-se a l'oposició,
també va donar suport a la seva
investidura.
D'aquesta manera, Tots per
Argentona tornava a quedar-se
a les portes de governar. El seu
candidat, Pep Masó, ha estat el
més votat en les tres últimes eleccions, però només el 2007 va poder
aconseguir l'alcaldia.

Arxiu

Fragoso. L'acompanyen l'expolicia local Rafael Martin, Raul Tornay, Maria
del Carmen Requena i Judith Jerez.
En aquests comicis, els socialistes estrenen candidata, la fins ara
regidora Susana López. La segueixen Josep Arenas, Blai Abelló, Lola
González i Mar Rodríguez. La llista
la tanca el cap de llista dels darrers
anys, Salvador Casas.

Enguany es presenten
tres nous partits per
aconseguir l'alcaldia

Imatge de la darrera edició.

Cedida

Poden participar-hi els veïns i alumnes que estudiïn als
centres educatius del municipi a partir dels sis anys
Fins al 30 de maig els veïns de
la vila i els alumnes de les escoles
del municipi poden participar en la
XXXVI Mostra Literària d'Argentona
presentant els seus treballs.
Com en les darreres edicions, s'han
establert grups d'edat en les modalitats de poesia i prosa. La temàtica

és lliure i l'obra ha de ser inèdita i en
català. Els treballs es poden fer arribar a l'oficina d'atenció ciutadana de
l'Ajuntament o bé via online.
L'entrega de premis serà el dijous
13 de juny i els guardonats rebran
un diploma i un val de compra de
llibres. | Red.

Obres de millora a la carretera
d'Òrrius amb afectacions

Noves formacions

D'altra banda, la setena llista és la
de Junts per Catalunya. La candidatura està encapçalada per Bernat Calvo
i l'acompanyen Cristina Maynou,
Miguel Duran, Joan Puyo i Irene Ollé.
Finalment, la vuitena llista que es
proposa per ocupar l'alcaldia és la
d'Units per Avançar. Aquesta està
encapçalada per l'advocada mataronina Olga Ortiz, seguida de Joan
Carles Codina i Mónica Moreno. Al
Parlament, Units per Avançar forma
part del grup parlamentari del PSC,
una fórmula que no s'ha repetit a
Argentona tot i que Ortiz ha admès
que sí que hi ha hagut converses amb
els socialistes. | Red.
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Tram de la carretera d'Òrrius.

Cedida

Tindran una durada d'uns cinc mesos i es preveuen talls
alternatius
Està previst que la setmana del 27
de maig s’iniciïn les obres de millora
de la carretera BV-5106, que enllaça
Argentona amb els veïnats de Can
Cabot, Can Raimí o Can Ribosa, així
com amb el municipi veí d’Òrrius.
Aquesta actuació té com a objectiu afavorir la circulació i la seguretat

dels vehicles al seu pas per aquesta via.
La durada estimada d’aquesta obra
és d’uns cinc mesos i al llarg d’aquest
període es produiran talls alternatius
i diverses afectacions de circulació,
de les quals s’anirà informant els
conductors i veïns afectats. | Red.
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Maresme
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Plantar cara al foc és feina de tots
A les portes de l'estiu, comença la campanya de sensibilització d'autoprotecció
d'incendis per part de la Federació de les ADF del Maresme i el Consell Comarcal

Medi ambient: Gisela Ferrer

Una de les particularitats que fan
del Maresme una zona adorada per
molts és la seva diversitat paisatgística, que permet gaudir del mar
i la muntanya gairebé a la vegada.
Parlant de verd, dels 398,5 km2 que
ocupa la comarca, el 65% és bosc;
xifra que equival al doble de la superfície forestal de Suïssa i gairebé
la mateixa que la d'Islàndia (72%
aprox.). Això significa que per a cada
habitant hi ha 94 arbres.
Els municipis maresmencs tenen
urbanitzacions (més de 200 en tota la
comarca), cases aïllades (de pagès o
segones residències que sumen més
d'un miler) o nuclis urbans a tocar
de zones forestals o completament
envoltades de bosc. Totes aquestes
zones tenen una particularitat preocupant: són víctimes potencials

Tot Maresme 1 i 2.indd 2

dels incendis forestals.
Els incendis són causats majoritàriament per l'acció de l'home, sigui
per descuits, accidents, actuacions
vandàliques o infraccions (com llançar una burilla de cigarreta o abocar
residus amb vidres al bosc), i amb
molta menor mesura per causes naturals com ara els llamps (un 2%).

Les causes d'incendis
són majoritàriament
antròpiques
El 2018 gràcies a una climatologia
molt favorable (va ser el segon estiu
més humit dels últims 100 anys), els
casos d’incendi registrats van baixar a
xifres rècord, tant en nombre de focs
com en superfície cremada. Enguany,
però, el dèficit de pluja és important i
"si ens enganxa un estiu sec, cal estar
preparats per no patir", assegura Oriol

Bassa, enginyer forestal del Consell
Comarcal del Maresme. Gràcies a
la feina que duen a terme les ADF
(agrupacions de defensa forestal), els
plans de vigilància de la Diputació i
al fet que els ajuntaments han anat
complint la normativa, el nombre
actual d'incendis s'ha reduït, però
cal seguir-hi treballant. "A causa del
canvi climàtic, s'espera que cada vegada hi hagi més incendis i de més
importància", afegeix Bassa.
La prevenció
D'entrada, del 15 de març al 15 d'octubre la normativa no permet fer foc
al bosc ni a 500 m de cap zona boscosa. Del 15 de juny al 15 de setembre, quan s'extremen les precaucions,
tampoc es poden dur a terme treballs
que impliquin risc d'incendi, com per
exemple fer obres que puguin provocar guspires.
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VALORACIONS
GRATUÏTES
La xarxa més gran de Mataró amb 3

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

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

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

245.000€

T

Peramàs / P. D’EN BOET (Ref. 318.862)
318.862).
Pis de 100m², 4 habitacions, 2 banys,
cuina office amb galeria, saló amb balcó
exterior, vistes clares, molt assolellat,
calefacció. Finca amb ascensor. Pàrquing i
traster inclosos en el preu.

215.000€

T

OFICINA PERAMÁS: Miquel Biada, 79 · T. 937 378 028 · ba510@tecnocasa.es
PERAMÀS (Ref. 318995). Àtic amb
ascensor, 3 dormitoris, 2 dobles, cuina
reformada amb sortida a safareig, salómenjador amb sortida a balcó i bany amb
plat de dutxa.

158.000€ Abans 165.000€

T

CAN MASSUET DEL FAR (Ref. 319716)
319716).
Casa 1 planta de 85m2 construïts i 858 de
terreny. 2 dormitoris dobles, saló, menjador 15m2, porxo, cuina i bany complet
amb plat de dutxa.

142.000€

T

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

8438

CERDANYOLA SUD (Ref. 319407).
Casa cantonera. Consta de Planta baixa
amb 1 hab. doble, saló, bany complet, cuina
i galeria. 2n pis 4 dorm. (2 dobles), bany
complet i galeria. Terrassa superior de 70m²
amb traster. Estat d’origen.

165.500 €

T

CERDANYOLA NORD (Ref. 316840).
Àtic de 80m² a rocablanca. Totalment ext.,
consta de 3 dorm. (2 dobles), saló-menjador de 25m² amb sortida a balcó, cuina
independent, galeria i bany complet.
Finca sense ascensor.

130.000 €

T

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

*HIPOTECA AL

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

100%

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

Tipus fix des de 1,65%, tipus variable des de Eur +0,75%

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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els de baix pateixen, i patiran molt",
alerta Bassa. El tècnic avança que el
Consell Comarcal està fent estudis
que estimen com serà el Maresme el
2050 si patíssim un gran incendi. La
conclusió no és gens esperançadora
per als de la costa.
Si es cremessin el voltant dels bos·
cos, que mantenen el clima actual,
la temperatura variaria i seria més
continental —un hivern més fred i
un estiu més càlid—. A part d'això, els
boscos amb molt de pendent i orien·
tats al sud gairebé no tenen possibilitat
de restituir·se, almenys en 100 anys.
Franja de protecció perimetral a Sant Vicenç de Montalt feta per FADF Maresme

"Un dels incendis més importants
a Catalunya, l'estiu passat a Tivissa,
va ser caudat justament per un paleta
que treballava", recorda Bassa. I evi·
dentment, amb Sant Joan a la vista,
cal tenir màxima precaució amb els
petards i globus encesos.
Els ajuntaments tenen la tasca de
crear una franja de protecció perime·
tral de 25 m d'amplada entre habitat·
ges i bosc. "Si la franja està ben feta
—informa Bassa— l'incendi que hi
arribi cremarà, però la flama serà de
15 cm i es podrà apagar fàcilment. Si
està mal feta —continua— la flama
faria el doble de l'alçada dels arbres,
i es faria impossible; l'única solució
seria esperar que parés". També cal
que facin un seguiment de les parcel·
les i requereixin, si cal, als propieta·
ris que en facin neteja. Mataró és el
municipi del Maresme que segueix
la normativa més al peu de la lletra.
En canvi, Argentona fa anys que no
la compleix.
Respecte dels propietaris de cases al
mig del bosc, aïllades o en urbanitza·
cions, cal tenir en compte una norma·
tiva de la qual depenen la seguretat de
les seves famílies i pertinences. A més,
Bassa alerta: "Si saps que incompleixes
la normativa, l'assegurança no cobreix
les destrosses de l'incendi". Algunes
d'aquestes actuacions són netejar teu·
lades i canalons de fulles, no posar
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Cedida

tanques de bruc i fer servir materials
que no cremin fàcilment, crear jardins
resistents als incendis, per exemple
amb roure i aloc, i mai amb lavanda
o romaní, que cremen ràpidament,
o conèixer bé el pla d'evacuació de la
urbanització. I també és important
tenir sempre a mà la documentació
personal i medicines, per agafar·ho
de pressa en cas d'haver d'evacuar.
Els efectes del foc
Més enllà de perdre el paisatge, els
incendis forestals al Maresme van lli·
gats al risc d'inundacions. Els boscos
retenen el 90% de l'aigua de pluja; si
el bosc es redueix, l'aigua va directa·
ment a la riera. "Si hi ha un incendi
a dalt les conques, automàticament

Com s'ha d'actuar
Si veieu un incendi o una columna
de fum, el primer que cal fer és trucar
sempre al 112 i intentar donar una
referència geogràfica. "Ajuda molt,
per exemple, dir on et trobes exac·
tament i en quina direcció el veus",
indica Bassa.
Si sou en una urbanització ben
preparada amb franges i casa vostra
està ben protegida, el millor és con·
finar·se dins de casa. Si no, caldrà
evacuar. D'altra banda, si sou al mig
del bosc, cal tenir present que el foc
segueix el sentit del vent i va de pu·
jada (en una vall, cal allunyar·se cap
al costat, mai cap amunt). Per últim,
assegureu·vos de portar el mòbil ben
carregat amb bateria i encendre la rà·
dio i xarxes socials, ja que poden ser
útils per conèixer com avança. | G.F.

És segura casa vostra? Responeu: sí o no
1. Compliu les normes de manteniment de la vegetació?
2. Teniu la teulada neta de fulles i altres restes de vegetació?
3. Teniu nets els canalons i els baixants d’aigua de pluja?
4. Teniu branques a menys de 7-10 cm de qualsevol paret o teulada?
5. Teniu la llenya acumulada a prop de la casa?
6. Els tancs de combustible estan lluny de casa i sense vegetació a prop?
7. Teniu les persianes ignífugues?
8. L’accessibilitat de la casa està garantida i sense vegetació?
9. La mànega d’aigua del jardí té prou distància per arribar a tot arreu?
10. Coneixeu les accions d’autodefensa que determina el pla d’autoprotecció de la urbanització/nucli?
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Apunts
psicològics
Dolor o patiment
El dolor no es pot evitar. Forma
part de l'estructura corpòria
i psíquica de tot ésser humà.
Certament, cal ser preventius per
no haver-lo de patir. El dolor és un
senyal que alguna cosa passa. Cal
aleshores veure què és. Tot dolor
té la seva història. Tothom fa el
que pot per poder eliminar-lo, o
reduir-lo. No hem d'oblidar que
també hi ha el dolor psíquic, tan
fort o a vegades més que el físic.
També té la seva història. Molts
fets humans produeixen dolor
emocional: la mort, les desgràcies, etc. El dolor ens enriqueix i
ens fa més forts puix que ens fa
ser més previnguts, més prudents
i, sobretot, més humans.
Ara bé, si el dolor humà és a
l'estructura humana com a indicador que alguna cosa passa i
hem d'obrir els ulls, no passa així
amb el patiment.
Quan no es té cura del dolor,
més en l'emocional que en el físic,
aleshores ja no ajuda a guarir-se.
És una alteració de la personalitat.
El patiment és una inutilitat, però
la ment vol continuar tenint-lo.
La persona s'hi troba bé encara
que no ho sembli. En treu molt de
profit en la relació amb els altres
sense ser-ne massa conscient.
També es pot explicar quan un
no vol saber coses de si mateix,
aleshores aquestes coses que no
sap es viuen i actuen a un nivell
inconscient i es manifesten corporalment. D'aquí moltes malalties o malestars. No oblidem
que la felicitat inclou el dolor, no
el patiment.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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Perfils
Maria del Mar Pozo,

més enllà de la fe
Perfil: Berta Seijo

Fa cinc anys, la Maria del Mar va prendre una decisió que ha canviat una mica la seva vida. Moguda
per les ganes de casar-se amb la seva parella, aquesta
mataronina va abraçar l’islam, una religió que l’ha
portada a conèixer “un món totalment diferent”, que
aprecia i valora. “Jo vaig créixer en una llar cristiana
i, com passa en el 95% dels casos, era creient però
no practicant”, explica.
Actualment, les creences i les tradicions musulmanes impregnen el seu dia a dia, tot i que reconeix que
la seva quotidianitat no ha fet un gir de 180 graus.
“Faig tot el que feia abans de convertir-me: vaig a
treballar, vesteixo igual i no he hagut de renunciar a celebracions que sempre m’han agradat com
ara Cap d’Any”, afirma. De fet, la Maria del Mar no
porta hijab i deixa clar que la cultura del seu marit,
originari del Senegal, no és masclista.

Un entorn que no juga a favor
“Quan vaig decidir fer el pas, vaig anar a la mesquita amb el meu cunyat i tot va anar força de pressa:
les dones d’allà em van acollir i em van vestir per a
la cerimònia. Després l’imam em va fer una sèrie de
preguntes davant de tothom”, recorda.
El moment complicat va venir després, quan va
comunicar la notícia al seu entorn. “La reacció va ser
força dolenta, especialment per part dels meus pares”, destaca la Maria del Mar, mentre confessa que
creu que la seva mare encara no entén ni accepta la
seva elecció.
Per a ella, “la societat està plena de prejudicis i
d’actituds racistes que s’han d’anar abandonant per
al bé de tots”. En aquest sentit, el seu marit va haver
de lluitar molt per aconseguir els papers i instal·lar-se
a Mataró, una odissea que la mataronina lamenta.
“Es tracta de bones persones que arriben aquí i t’ho
donen tot, amb molta voluntat a l’hora d’ajudar la
resta i amb la casa oberta sempre”, explica.
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Daniel Ferrer

Un dejú sagrat
Ja fa tres anys que la Maria del Mar practica el
Ramadà, un dejú que porta “millor del que esperava”
i que dura 30 dies. Ni més ni menys.
De fet, ara mateix la mataronina, treballadora del
sector tèxtil al municipi, compta les hores perquè
es pongui el sol, amb tot el que això significa: poder
beure, menjar i reunir-se amb la seva família i amics
per celebrar el més sagrat de la fe musulmana.

APUNTS
Defineix-te: Amable i oberta
Una pel·lícula: 'Pretty woman'
Un llibre: 'Els ponts de Madison', de Robert James
Waller
Un viatge: Senegal
Un referent: El meu sogre
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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. 4528

T

ZONA Mª
AUXILIADORA

R
TU HIPOTECOASAPUEDES!
L 100%

Ref. 4470
T
ZONA
CERDANYOLA

PLANTA BAJA SEMINUEVA TOTALMENTE
EXTERIOR: Con mucha luz, tiene 3 habitaciones ( 1 doble), 1 baño completo, cocina
office de haya, tiene los suelos de gres,
€ con calefacción. (C.E. EN TRÁMITE).

147.000

PISOS
CON
ACABADOS
1ª CALIDAD

Pisos totalmente equipados, de 2 y 3
dormitorios, totalmente exteriores, a.A
con bomba de calor, edificio de pocos
vecinos. Pregunte y le informaremos.
DE:

DES

145.000€

Ref. 1443
ZONA
HABANA:

T

BONITO PISO TOTALMENTE REFORMADO: Piso de diseño moderno y actual,

dispone de 2 habitaciones (antes 3), cocina con galería anexa, con calefacción.
€ (C.E. en Trámite)

206.000

Ref. 2527
ZONA
EIXAMPLE:

T

tos, cocina office 15m2 y galería, salón con
balcón exterior de gran amplitud, calefac€ ción, mejor que nuevo. (C.E. en Trámite)

279.500

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

PISO CONASCENSOR TOTALMENTE REFORMADO: 4 habitac. (1 suite), 2 baños comple-

937 965 148
15/5/19 16:44
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66

(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - Centre

175.000 €

MATARÓ - Via Europa

270.000 €

PIS MOLT CÈNTRIC AMB PISCINA COMUNITÀRIA!

PIS TOTALMENT EXTERIOR IDEAL PER A UNA FAMILIA!

Consta de 69m², 2 habitacions, bany, cuina independent tota equipada,
saló-menjador, calefacció, terres parquet, aa/cc, tanc. d’alumini, ascensor.. Exterior. Immillorable situació. Millor que nou !!!! T 151460

Consta de 106m², 3 habitacions, 2 banys, cuina office, saló-menjador, balcó, calefacció, llums led, terres de gres, tancaments d’alumini,
pàrquing, traster, ascensor... Molt ben comunicat! T 151561

[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Vista Alegre

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

291.640 €

PLANTA BAIXA AMB GRAN PATI DE 125M2!
Consta de 108m², 4 habitacions, 2 banys, cuina office, saló-menjador, calefacció, terres de gres, tancaments d’alumini, pàrquing...
Llesta per a entrar-hi a viure!!! T 151580

[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Eixample

[EN
TRÀMIT]

330.000 €

ARENYS DE MAR - Centre

270.000 €

PIS EN EXCLUSIVA TOTALMENT REFORMAT!

LOCAL COMERCIAL SITUAT AL CENTRE D’ARENYS DE MAR.

Consta de 138m², 4 habitacions, 2 banys, cuina oﬃce, salómenjador, calefacció, aa/cc, terres de parquet, pàrquing, ascensor... Molt assolellat!! T 151589

Organitza una botiga que consta de 147m2, despatx, magatzem interior,aa/cc,granaparadoriservei.Ellocaldisposadesortidadefums
i de sistema d’alarmes. Immillorable situació!!!! T 350140

2P CASTELLÀ ( NOVA 2018).indd 2
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al

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

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

[EN
TRÀMIT]

[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Centre

600 €

APARTAMENT TIPUS LOFT TOTALMENT MOBLAT!
Consta de 35m², habitació, bany, cuina americana, saló-menjador,
terres de gres, ascensor... Davant del mar. Ideal per a una sola persona o per a una parella!!! T101906

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Centre

725 €

PIS SITUAT A LA ZONA DEL CENTRE DE MATARÓ
Consta de 80m², 3 habitacions, bany, cuina independent, salómenjador, balcó, galeria, ascensor... Ben comunicat amb els
comerços i serveis de la localitat. Molt lluminós!! T 109644

MATARÓ - Cirera

775 €

PIS SEMI-MOBLAT
Consta de 90m², 4 habitacions, 2 banys complets, cuina independent, saló-menjador, balcó, zona de safareig, tancaments
d’alumini, ascensor... Excel·lent relació qualitat-preu!!! T110493

[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Parc Central

850 €

PIS FUNCIONAL
Consta de 85m², 3 habitacions, 2 banys complets, cuina independent, saló-menjador, balcó, aa/cc, garatge, ascensor... Ideal
per a una família!!! T 110482
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MATARÓ - Havana

700 €

LOCAL COMERCIAL EN PERFECTES CONDICIONS!
Consta de 63m², servei, subministraments donats d’alta, llums
led... Amb possibilitat de fer-se la sortida de fums. Local molt
polivalent !!!! T 303070
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Com sap vostè que no
es perd cap detall?
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DEMANI UNA REVISIÓ AUDITIVA GRATUÏTA

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

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

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

EL TEU VARILUX ESPECIALISTA A MATARÓ
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